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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มุ่งเน้นการใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุเกี่ยวกับบทบาทในการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่สังคมชุมชน รวมถึงสภาพปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้าง
รายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจัดท าข้อเสนอและเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ดังนั้น
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participator Action Research : PAR) 
ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยที่ประยุกต์เอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบ 
มีส่วนร่วม (Participatory Research) ผสมเข้าด้วยกัน 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอ  
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากรที่ก าหนดโดยวิธี 
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนโดยก าหนดหมู่บ้านละ 2 
คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน และกระจายช่วงอายุตามกลุ่ม ดังนี้ 1) ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี)  
2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี)  3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)  จากจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) 
บ้านโคกมั่งงอย (หมู2่)   2) บ้านโนนประดู ่(หมู3่)   3) บ้านหนองโน (หมู4่)   4) บ้านหนองโน(หมู่12)  และ 5) 
บ้านโคกมั่งงอย (หมู่10) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในล าดับที่ 1-5 

2. กลุ่มผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) หรือประชาคมที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการท างานด้านผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วน จ านวนประมาณ 30 คน  

ผลการวิจัยพบว่า  บทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการน าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 
เนื่องจากบุตรหลาน คนรุ่นใหม่ มองว่าการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการท าที่ค่อนข้างยุ่งยาก และเมื่อ
ท าเสร็จแล้วสินค้ามีราคาถูก จึงท าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากัด  
อยู่แค่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ 

ผลจากการค้นหาประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเลือกอาสาสมัครเพ่ือเป็นตัวแทนเข้า
ร่วมกิจกรรมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. จากสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับบทบาทด้านผู้ถ่ายทอด และผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่ น 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงเห็นควรจัดท าเอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอ
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คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการศึกษาค้นคว้าของผู้ รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้าเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าจึงควรสร้างลายมัดหมี่เป็นลวดลายละมั่ง ตามชื่อต าบลโคกมั่งงอย 

3. จากสภาพปัญหาการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาชีพจากฐานภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น จึงควรให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมจักสาน และกลุ่มหัตถกรรมทอผ้า 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยง ช่วยดูแลระบบบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ไม่ให้เกิดการล่มสลาย  

5. ควรก าหนดพื้นที่สาธารณะเพ่ือปลูกต้นไผ่ไว้ใช้เองในชุมชนส าหรับกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 
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Abstract 
 

The research project, Roles of elder in development local wisdom follow 
sufficiency economy at Tambon Khokmangngoi Khonsawan district of Chaiyaphum 
province, is a qualitative research. The research focuses on the use of an in-depth 
interview process for the elderly that involve local to society and community including 
problem and obstructions in wisdom instruction, the local development guideline as a 
base for generating income according to Sufficiency Economy Philosophy for making 
proposals and policiesfor the welfare of elderly. So we use participator action research 
method for in-depth data. This paper is a research which combined action research 
and participator action research together. 

The populations were the elders who live in 13 villages of Tambon 
Khokmangngoi Khonsawan district of Chaiyaphum province. The sample was randomly 
selected By Purposive sampling and set the sample size according to; 

1. 10 in-depth interviews, including 5 men and 5 women, were conducted 
with the elderly in the community, each with 2 villagers following 3 age ranges: 1) the 
young-elder hood (60-69 years old)  2) The  middle-elder hoodaged old (70-79 years 
old)  3 )  the old - elder hood ( over 80 years old) 5  villages including 1) Baan 
Khokmangngoi (village No. 2), 2) Baan Nonpradoo (village No. 3), 3) Baan Nongno (village 
No.4), 4) Baan Nongno (village No.12) and Baan Khokmangngoi (village No. 10). They are 
highest number of elderly populations in 1-5. 

2. Focus Group Discussion or community which involved in the work of the 
elderly. They are representing about 30 people in all sectors. 

The result : The younger generation sees the inheritance of local wisdom.  
It is quite difficult. When they are done, the goods are cheap. So local wisdom 
instruction is limited to the majority of the elderly. 

From the review of related literature, the researchers choose volunteers to join 
this participatory research. The results can be summarized as follows. 
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1. According the problems about the roles in local wisdom exchange. It 
should be prepared in publish local wisdom, Tambon Khokmangngoi Khonsawan district 
of Chaiyaphum province, on local school website and others local organization. To 
improve the needs of local wisdom recipients. 

2. Local Wisdom in Handicraft Weaving able create identity And create value 
for the product should create a pattern of Mudmee antelope pattern and is named 
follow the Tambon’s name. 

3. According the problem that was not supported the budget to create a 
career based on local wisdom. So it should be established the group of handicrafts and 
weaving handicrafts. 

4. The relevant organization should be a mentor to help the group 
management to achieve sustainability and protect the loss. 

5. The public areas should be set up for bamboo planting in the community 
for the group of handicrafts and weaving handicrafts. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันจ านวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่เป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้ประชากรไทยมีอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงและประชากรมีอายุขัยเฉลี่ย
สูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวท าให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ประจ าปี 2559 ปรากฏว่าประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ 65.9 
ล้านคน มีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ในขณะที่ประชากรรวม
ของประเทศไทยก าลังเพ่ิมด้วยอัตราที่ช้าลงอย่างมาก จนเหลือเพียงร้อยละ 0.4 ต่อปีในปัจจุบัน ประชากร
สูงอายุกลับเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราที่สูงมาก ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราประมาณร้อยละ 5 ต่อปี 
ประชากรอายุยิ่งสูงยิ่งเ พ่ิมเร็ว ประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปเพ่ิมด้วยอัตราสูงมากกว่าร้อยละ 6 ต่อปี 
(สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559 : ออนไลน์) และจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557 
ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากคนเกิดลดจ านวนลง และคนมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งจะท าให้อัตราส่วน
ของคนในวัยท างานต่อผู้สูงอายุที่ก าลังจะออกหรือออกจากการท างานไปแล้วลดต่ าลง อัตราส่วนสูงวัยเป็น
ดัชนีแสดงให้เห็นอัตราส่วนผู้สูงอายุ ดัชนีนี้จะท าให้เห็นโครงสร้างทางประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุที่ไม่ได้
อยู่ในวัยแรงงานแล้ว อัตราส่วนผู้สูงวัยมีแนวโน้มลดลงจากประชากรวัยแรงงานประมาณ 10 คน ต่อผู้สูงอายุ  
1 คน ในปี 2513 เหลือเพียงวัยแรงงานประมาณ 4 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี 2557 และอัตรานี้จะลดลง
เหลือเพียง 2 คนในอีก 25 ปีข้างหน้า ประเทศไทยเข้า “สู่สังคมสูงวัย“ (Aged society) ตั้งแต่ปี 2548 
จากนั้นประเทศไทยจะใช้เวลา 16 ปี ก่อนจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged 
society) ในราวปี 2564 และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปี จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super 
aged society) ประมาณปี 2574  ซึ่งในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุวัยต้นจ านวน 5.6 ล้านคน (ร้อยละ 
8.6 ของประชากรทั้งหมด) ผู้สูงอายุวัยกลางจ านวน 3.0 ล้านคน (ร้อยละ 4.6) และผู้สูงอายุวัยปลายจ านวน 
1.4 ล้านคน (ร้อยละ 2.1) (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557 : ออนไลน์) 

ดังนั้นเมื่อมีจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุในชุมชน
ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ และเป็นพลังส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ สามารถอยู่ร่วมกับคนต่างวัยได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุช่วงต้นจ านวน
ไม่น้อยที่มีศักยภาพในการผลิต และมีอ านาจในการบริโภคสูง แสดงว่าผู้สูงอายุนั้นนับได้ว่าเป็นทุนทางสังคม
ที่ส าคัญต่อการพัฒนา จึงต้องมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดีและมีวุฒิภาวะที่เหมาะสม เพ่ือให้
ผู้สูงอายุที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมชุมชน โดยการถ่ายทอด
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ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างยิ่งของสังคม 
เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อน 
และเป็นผู้สั่งสมภูมิปัญญาของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพ่ือสืบทอดถึงบุคคลรุ่นหลัง นอกจากนี้ผู้สูงอายุ  
ยังเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานที่คอยให้ความอบอุ่น ค าแนะน า สั่งสอนแก่บุคคลรุ่นหลัง 
ในครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” หากประชากรผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเหล่านี้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ดี และสามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่ างมีคุณค่า
แม้ว่าจะอยู่ในวัยสุดท้ายของช่วงชีวิตก็ตาม ผู้สูงอายุก็ยังจัดได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นพลังส าคัญ  แทนที่
จะเป็นภาระของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตคนชัยภูมิ 2558 
 

จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนชัยภูมิ 2558 พบว่า ประชากรส่วนมากมีช่วงอายุระหว่าง 26 ปีเต็ม 
– 49 ปีเต็ม จ านวน 320,349 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 50 ปีเต็ม-60 ปีเต็ม จ านวน 
150,309 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และมีช่วงอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป จ านวน 147,551 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.03 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2557 และปี 2558 ตัวชี้วัดที่ 22 คนอายุ
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ พบว่า ในปี 2557 จากจ านวนที่ส ารวจ 105,273 คน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 3,407 คน และในปี 2558 จ านวนที่ส ารวจ 132,716 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 4,077 คน จากรายงาน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจ านวนประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภูมิมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  (กรมพัฒนาชุมชน. 
รายงานคุณภาพชีวิตคนชัยภูมิ 2558 : ออนไลน์)   

ภาพ 1 : แผนภูมิจ านวนประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ 



“บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย                          
อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ”  โดย  อ.โชติกา  สิงหาเทพ  อ.ธนิกานต์  ศรีจันทร์  อ.เสาวนีย์  จันทสังข์ 

 

 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข (ออนไลน์) 

จากภาพพีระมิดประชากร ปี 2559 จะเห็นได้ว่าต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ในปี 2559 มีจ านวนประชากรทั้งหมด 5,094 คน และมีจ านวนผู้สูงอายุ 1,033 คน และยังมีแนวโน้มจ านวน
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นในอนาคต ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มประชากรผู้สูงอายุให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ มีรายได้เป็นของตนเอง และส่งเสริมบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มประชากรผู้สูงอายุให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการ
สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเหมาะสม 
อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่คนรุ่นหลังเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 
  

ภาพ 2 : พีระมิดประชากร ปี 2559 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาบทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.2.2  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.4  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
 

1.3 นิยามศัพท์ 

ผู้สูงอายุ  หมายถึง  ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และต้องปรับตัวกับบทบาททางสังคมที่เปลี่ยนไป โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงอายุ ดังนี้ 
1) ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี)  2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี)  3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปี 
ขึ้นไป) 

บทบาทผู้สูงอายุ  หมายถึง  บทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  ความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของชาวบ้านที่ถูกสั่งสมและสืบ
ทอดกันรุ่นต่อรุ่น และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการด ารงชีวิตและพัฒนาเป็นอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวั ด
ชัยภูมิ ได้แก่ 1) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น ทอผ้าไหมพรม หมอนขิด เป็นต้น 2) ด้าน
เกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูกต้นปอเทืองเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดิน  เป็นต้น  3) ด้านองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มทอ
ผ้าไหมพรม กลุ่มหมอนขดิ เป็นต้น 

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือก าหนดโอกาสและความเป็นไปได้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
สินค้าชุมชน ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้สูงอายุ 

เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  แนวทางในการด ารงชีวิต และการปฏิบัติตนของประชาชนผู้สูงอายุ 
ในเขตต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย  1) ความพอประมาณ   2) ความมีเหตุผล  3) มีภูมิคุ้มกัน  
4) เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม  
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1.4.1  ด้านเนื้อหา  ก าหนดขอบเขตไว้เฉพาะเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมุ่งศึกษา 
1) บทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2) ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3) แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.4.2  ด้านพ้ืนที่และประชากร  พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ  ส่วนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือคณะท างานใน
พ้ืนที่ และผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กระจายช่วงอายุตามกลุ่ม 
ดังนี้  

1) ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) 
2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) 
3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 

1.4.3  ด้านเวลา  การวิจัยครั้งนี้มีก าหนดระยะเวลา 8 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือน
ตุลาคม 2560 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.5.1 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.5.2 ได้เอกสารเผยแพร่ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ  

1.5.3 เป็นข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.5.4 ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน 

1.5.5 ได้แนวทางจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
2) นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
3) สวัสดิการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
4) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ข้อมูลทั่วไปต าบลโคกมั่งงอย 
7) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

2.1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ (elderly) หมายถึง  ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นนิยามที่ใช้เป็นอายุที่เริ่มได้รับ
สิทธิต่างๆ จากทางราชการด้วย เช่น อายุเกษียณของข้าราชการหรืออายุที่เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพ แต่ด้วย
สถานการณ์ทางโครงสร้างอายุที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการด้านความเชี่ยวชาญที่สั่งสมในตัวผู้สูงอายุ 
ในปัจจุบัน บางอาชีพ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยสามารถต่ออายุราชการได้ถึง 65 ปี  แต่ต้องผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพในการท างาน (รศรินทร์  เกรย์ และคณะ, 2556 : 1) 

ผู้สูงอายุหรือวัยชรา  หมายถึง  มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุ  
อาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาในแง่มุมต่างๆ  อาทิ  ทางชีววิทยา  ประชากรศาสตร์  การจ้างงาน และทาง
สังคมวิทยา ในทางสถิติมักถือว่า  ผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป ส าหรับประเทศไทย
ก าหนดไว้ว่า ผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อ
ประชากรทั้งประเทศสูงกว่าประเทศก าลังพัฒนา ส าหรับประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น  
เป็นล าดับ (วิกิพีเดีย : ออนไลน์) 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ให้นิยาม  ผู้สูงอายุ (Older person) ว่า
หมายถึงประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป  
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สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และต้องปรับตัวกับบทบาททางสังคมที่เปลี่ยนไป 

2.1.2 ความหมายสังคมสูงวัย 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่า 
ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้ งแต่ 65 ปี มากกว่า 
ร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มที ่

สรุปได้ว่า  สังคมสูงวัย หมายถึง การที่สังคมหรือประเทศมีจ านวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือมีจ านวนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) สังคมสูงวัย (Aged society)  2) สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete aged 
society) และ 3) สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged society)  

2.1.3 สภาพของผู้สูงอายุไทย 

สภาพของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละช่วงอายุ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 
2544 (อ้างถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2552) ได้กล่าวถึง สภาพด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ แบ่งเป็น  
3 ด้าน ดังนี้ 

1) สภาพทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ (Physical Status Aging) เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
ระบบในร่างกายของผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆ และไม่สามารถท างานได้ตามปกติ อัตราการ
เผาผลาญในร่างกายลดน้อยลง การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อท าให้เหี่ยวย่น การเปลี่ยนแปลงทางเดินโลหิต 
การเสื่อมของกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในระบบสมอง ระบบย่อยอาหาร การขับถ่าย และ
ระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย ท าให้ผู้สูงอายุรับโรคและเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย เกิดปัญหาแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดการเจ็บป่วยในระยะเวลาที่ยาวนาน และภาวะทุพพลภาพ
ท าให้เกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่าย จิตใจและสังคมตามมา 
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2) สภาพทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ (Psychological Status of Aging) สภาพทางด้านจิตใจ
ของผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเสื่อมถอยของอวัยวะต่างๆ ความผิดปกติของระบบประสาท และสมอง  
ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของสมองและประสาทลดลง มีผลกระทบต่อระบบความทรงจ า เกิดอาการ
หลงลืม และความทรงจ าย้อนกลับ สามารถจดจ าเหตุการณ์ในอดีตได้ดีกว่าเหตุการณ์ในปัจจุบัน  

นอกจากนั้นสภาพการเจ็บป่วย และการสูญเสียด้านต่างๆ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางจิตใจมากมาย ดังนี้ 

2.1) การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เนื่องจากบุคคลที่ใกล้ชิด เช่น คู่สมรส ญาติสนิท เพ่ือน 
เสียชีวิต หรือแยกย้ายไปอยู่ท่ีอ่ืน ท าให้เกิดการซึมเศร้าอันเนื่องมาจากการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก 

2.2) การสูญเสียสถานภาพทางสังคม เนื่องจากการออกจากงาน หรือหมดภาระที่ต้อง
รับผิดชอบ ท าให้รู้สึกไร้ค่า 

2.3) การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว เนื่องจากบุตร ธิดา ส่วนใหญ่แยกตัวออกไปสร้าง
ครอบครัวใหม่ จากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร
หลานลดลง บทบาทในการให้ค าอบรมสั่งสอนลดลง ผู้สูงอายุเกิดความว้าเหว่ และรู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า 

2.4) การไม่ตอบสนองความต้องการทางเพศ ซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียทางจิตใจอย่างรุนแรง 
เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของร่างกาย และวัฒนธรรมที่มีต่อเรื่องเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุว่า 
ไม่เหมาะสม ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางเพศได้ ทั้งที่มีความต้องการทางเพศอยู่ ท าให้รู้สึก
โดดเดี่ยวและขาดความภูมิใจในคุณค่าของตน 

จากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจท าให้ผู้สูงอายุมีสภาพที่อารมณ์ เหงาซึม หวาดระแวง ท้อแท้ 
ผิดหวัง มีปมด้อย มีความหวาดระแวงว่าจะถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้ดูแลเอาใจใส่ เกิดอารมณ์ฉุนเฉียว ใจน้อย  
ขาดความยับยั้งชั่งใจ กลัวง่าย มองว่าตนเองไม่ส าคัญ ไร้ความสามารถ และขาดความเชื่อมั่นในตนเองไป  
อาจพบอาการโรคจิตที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ เช่น แสดงออกทางอารมณ์ที่เศร้าซึมและคลุ้มคลั่ง สลับกัน  
เกิดอาการหูแว่ว เลอะเลือน สงสัย และสับสน อาการเสื่อมสลายเหล่านี้เกิดขึ้นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  
ทั้งในด้านความคิด สติปัญญา การตัดสินใจ และการควบคุมตนเอง 

3) สภาพของสถานภาพทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ (Social Status of Aging)  ในอดีตผู้สูงอายุ
และครอบครัว ประกอบด้วยบุตร หลาน และบุคคลอ่ืนไม่น้อยกว่า 3 รุ่นอายุ อาศัยด้วยกันในลักษณะ
ครอบครัวใหญ่ อันเป็นลักษณะครอบครัวขยาย (Extended Family) ซึ่งสมาชิกทุกรุ่นมีความรักใคร่ และ
เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน แต่ปัจจุบันโครงสร้างครอบครัวกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) 
ประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตรเท่านั้น ท าให้กิจกรรมในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป บางครั้งต้องพ่ึงพิง
สถาบันจากภายนอก ในลักษณะการซื้อบริการ เช่น การเลี้ยงดูบุตร และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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การซื้อบริการดังกล่าวส่งผลต่อสถานภาพของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีความล าบากในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยต้องพ่ึงตนเองมากขึ้น ในสังคมก็มีความยกย่อง นับถือลดลง โดยสังคมปัจจุบัน  
ยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีก าลังทรัพย์มากกว่าเคารพในความเป็นผู้มีอายุยืนยาว ผู้สูงอายุเกิด
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมเป็นผู้พ่ึงพิงผู้อ่ืนในฐานะผู้รับจากเดิมในฐานะผู้ให้ เกิดความคิดว่า
ตนเองหมดความส าคัญ เป็นภาระเรื้อรังของคนในครอบครัว อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคน
เป็นสภาพดังที่กล่าวมา ในกลุ่มท่ีมีการเตรียมตัวเข้าสู่ภาวะสูงอายุ จะสามารถปรับตัวได้ปกติกว่าบุคคลอื่น 

4)  สภาพของสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ (Financial Status of Aging) จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย เกิดความทันสมัยต่างๆ การเติบโตของชุมชนเมือง 
(Urbanization) ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ส่งผล
กระทบโดยตรงกับสภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถหารายได้ได้ จึงรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ เกิดความว้าเหว่ ทั้งที่ผู้สูงอายุมีความต้องการรายได้มากกว่าช่วงกลางคน เช่น  เกิดปัญหาสุขภาพ
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น ต้องการคนดูแลเนื่องจากตนเองไม่แข็งแรง 

สรุปได้ว่า  จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงโครงสร้าง
ประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อสภาพผู้สูงอายุไทย ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างครอบครัวไทย
กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุต้องพ่ึงพิงสถาบันภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันครอบครัวในการ
ดูแล และท าให้ผู้สูงอายุมีความยากล าบากในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยต้องพ่ึงตนเองมากขึ้น การที่
ผู้สูงอายุต้องพ่ึงพิงสถาบันภายนอกนั้น แสดงว่าผู้สูงอายุจะต้องใช้ก าลังทรัพย์จ านวนมากในการเข้ารับบริการ
ดังกล่าว  ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมตัว
เข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนัก 
และให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือการเป็นผู้สูงอายุในอนาคต  

2.2  นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดสิทธิของผู้สูงอายุ โดยก าหนดไว้ทั้งในด้านสิทธิเสรีภาพ แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังจะเห็นได้เช่น 

มาตรา 48  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ 
ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 65  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  
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การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์
ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย 

มาตรา 71  รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความ 
สามารถสูงขึ้น  

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  
ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าว ถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ังให้การบ าบัด ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว 

ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงค านึงถึงความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ 
วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี ้เพ่ือความเป็นธรรม 

มาตรา 74  รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
และวัยและให้มีงานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน 
ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มี
หรือส่งเสริมการออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน 

มาตรา 75  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 

ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้าน
จิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน 

2.2.2 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  
มีดังนี ้

1) การให้สิทธิ การคุ้มครอง และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ โดยก าหนดว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและการสนับสนุนทั้งในด้านสังคม สุขภาพ 
เศรษฐกิจ รวมถึงการให้สิทธิในการได้รับบริการสาธารณะและเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (มาตรา 11) 
ได้แก่ การให้บริการด้านสาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ การให้บริการด้านศึกษา ศาสนา 
ข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมอาชีพและการท างานที่เหมาะสมกับวัย การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคม
ด้วยการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่และบริการสาธารณะ การลดหย่อนค่าโดยสาร
ยานพาหนะ การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ  การช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม ทอดทิ้ง หรือแสวงหา
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ประโยชน์ การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 
การจัดที่พักอาศัย  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณ ี

2) การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานผู้สูงอายุระดับชาติ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 
ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ขึ้น เพ่ือก าหนดนโยบายและแผน ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน คณะกรรมการชุดนี้มีนายก - 
รัฐมนตรี เป็นประธาน และมีส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานหลักดูแลรับผิดชอบในงานเลขานุการและวิชาการ 

2.2.3 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 

มาตรา 3  ให้ยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(5) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการคุ้มครอง การส่งเสริม การ
สนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุตามมาตรา 20 (20)” 

มาตรา 4  ให้ยกเลิกความใน (11) ของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(11) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม” 

มาตรา 5  ให้ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพ่ือการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอาย ุทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด” 

2.2.4 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 

แผนดังกล่าวมีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนดมาตรการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน มีการ
ก าหนดดัชนี และก าหนดเป้าหมายของแต่ละมาตรการ รวมทั้งระยะเวลาที่เป้าหมายนั้นควรสัมฤทธิผล โดยมี
ลักษณะเป็นแผนรวมของชาติ ไม่ใช่เป็นแผนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่หน่วยงานต่างๆ จะต้อง
พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนชาติฉบับนี้ 

แผนฉบับนี้มีลักษณะส าคัญที่ต่างจากแผนฉบับแรก (แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2525-2544) 
อยู่ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) มุมมองของแผนฉบับแรกเน้นว่าผู้สูงอายุเป็น “บุคคลที่ได้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
สมควรได้รับการตอบแทน” ในขณะที่แผนฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ว่าผู้สูงอายุเป็น “บุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม
และสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด แต่ในกรณีที่ตกอยู่ในสถานะต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน ครอบครัวและ
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ชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูลเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุ  
สมผลได้นานที่สุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม เพ่ือให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและความมั่นคง
ของสังคม” 

2) การจ าแนกมาตรการในแผนฉบับแรกมีลักษณะ “แยกส่วนตามสาขาด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านความมั่นคงทางรายได้และการพึ่งพิง ด้านการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ด้านสวัสดิการ 
เป็นต้น” แต่ในแผนฉบับนี้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะ “บูรณาการ” และแบ่งออกตามเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์เป็นหลัก” 

3) แผนฉบับนี้ได้ก าหนด “ดัชนีและเป้าหมาย” ของมาตรการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการให้บรรลุจุดหมายและเพ่ือการติดตามประเมินผลการด าเนินการ และในแผนยังได้ระบุถึง 
“มาตรการในการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง” อันเป็นจุดอ่อนที่พบในช่วงเวลาของแผนฉบับแรก  
ที่ไม่มีการระบุดัชนีและขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงนี้แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.1) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

3.2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 

3.3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

3.4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ
ระดบัชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

3.5) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

 มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ 

 ขยายหลักประกันชราภาพให้ครอบคลุมถ้วนหน้า 

 ส่งเสริมและสร้างวินัยการออมทุกช่วงวัย 

 มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ส่งเสริมการเข้าถึง และพัฒนาการจัดบริการการศึกษา และการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือความเข้าใจชีวิต และพัฒนาการ   
ในแต่ละวัย และเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสม 

 รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจ าเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็น
ผู้สูงอายุ 
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 มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 

 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชน 

 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

 รณรงค์ให้สังคมมีจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 

 มาตรการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
และครอบครัว 

 มาตรการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 

 ส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย 

 สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ 

 มาตรการ ส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 

 ส่งเสริมการท างานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ทั้งในระบบและนอกระบบ 

 ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัย และความสามารถ 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพ่ือจัดท ากิจกรรมเสริมรายได้โดยให้ผู้สูงอายุ
สามารถมีส่วนร่วม 

 มาตรการ สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 

 ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 

 ส่งเสริมให้เกิดคลังปัญญากลางของผู้สูงอายุเพ่ือรวบรวมภูมิปัญญาในสังคม 

 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในสังคม 

 มาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุและสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 

 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

 ส่งเสริมการผลิต การเข้าถึงสื่อ และการเผยแพร่ข่าวสารส าหรับผู้สูงอายุ 
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 ด าเนินการให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสิ่งต่างๆ  ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

 สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ครอบครัวและผู้สูงอายุในการปรับปรุงที่อยู่
อาศัยเพ่ือรองรับความต้องการในวัยสูงอายุ 

 ก าหนดมาตรการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือสร้าง/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และ
ระบบสาธารณูปโภคส าหรับผู้สูงอายุ 

 มีการออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษแก่ภาคเอกชนที่จัดบริการด้านที่พักอาศัยที่ได้
มาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

 มาตรการ คุ้มครองด้านรายได้ 
 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับสวัสดิการด้านรายได้พ้ืนฐานที่รัฐจัดให้ 
 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ 

 มาตรการ หลักประกันด้านสุขภาพ 
 พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ือผู้สูงอายุทุกคน 
 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างทั่วถึง 
 ให้วัคซีนที่จ าเป็นตามมาตรฐาน การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
 รัฐต้องให้อุปกรณ์ช่วยในการด ารงชีวิตประจ าวันตามท่ีจ าเป็น เช่น แว่นตา  

ไม้เท้า รถเข็น ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ 

 มาตรการ ด้านครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง 
 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด โดยการส่งเสริมค่านิยม 

ในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ 
 ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ  โดย

การให้ความรู้และข้อมูลแก่สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลเกี่ยวกับการบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 มาตรการ ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 
 ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ

ในการด ารงชีวิตและติดต่อสัมพันธ์กับสังคม กลุ่ม และบุคคล 
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- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงอัตราค่าโดยสารของระบบ
ขนส่งสาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ที่ลดหย่อนให้แก่ผู้สูงอายุ 

- ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทให้ผู้สูงอายุ 
เข้าถึง และได้ใช้อย่างสะดวกเหมาะสมกับผู้สูงอายุตลอดระยะเวลาให้บริการ โดยมีการประกาศเกียรติคุณแก่
หน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น 

- ส่งเสริมให้ภาพรัฐและเอกชนที่รับผิดชอบสถานที่สาธารณะ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสถานที่สาธารณะส าหรับผู้สูงอายุ 

- จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ได้จริงในสถานที่สาธารณะแก่ผู้สูงอายุ  เช่น 
ถนนทางเดินสาธารณะในเขตชุมชน สะดวก เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

- จัดให้มีสวนสาธารณะและพ้ืนที่ออกก าลังกายที่เพียงพอและเหมาะสม
ปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ 

 จัดตั้งและพัฒนาบริการทางสุขภาพและทางสังคม รวมทั้งระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาวในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นบริการถึงบ้านและมีการสอดประสาน 
กันระหว่างบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดยควรครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้ 

- สนับสนุนการดูแลระยะยาว 

- ระบบประคับประคอง 

- ดูแลโรคเรื้อรังที่ส าคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหลอด
เลือดในสมอง 

- อาสาสมัครในชุมชน 

- สนับสนุนให้ผู้ดูแลมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ 

 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา องค์กรเอกชน และ
องค์กรสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ โดยกระบวนการประชาคม 

 เกื้อหนุนให้เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการด้านสุขภาพและ
สังคมให้แก่ผู้สูงอายุที่สามารถซื้อบริการได้ โดยมีการดูแลและก ากับมาตรฐานและค่าบริการที่เป็นธรรม   
ร่วมด้วย 

 รัฐมีระบบและแผนเพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

 ส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนมีบริการแพทย์ทางเลือก 

 จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐที่มีเตียงตั้งแต่ 120 เตียงขึ้นไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่าง
บูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

 มาตรการ การบริหารการจัดกาเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ
ระดับชาติ 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้สามารถผลักดัน 

 นโยบายและภารกิจที่ส าคัญด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ 

 ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัด                
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เป็นเครือข่ายการบริหารและพัฒนาผู้สูงอายุในระดับ
จังหวัดทอ้งถิ่น 

 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 

 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติวางแผนและด าเนินการให้มีการติดตาม
ประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ปรับแผน และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ทันก าหนดเวลา 

 มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ใน

ระดับวิชาชีพอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ

และมีมาตรฐาน 
 ก าหนดแผนการผลิตบุคลากรด้านผู้สูงอายุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประเทศและด าเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
และการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 

 มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายส าหรับ
การก าหนด นโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 

 มาตรการ ด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย  โดยมีระบบ
ฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น 
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2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไว้ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ประกอบด้วย 
 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  

ที่พึงประสงค ์
 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงอายุ 
 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ซึ่งในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่  1 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น 

 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

- จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่ เหมาะสมกับวัย 
สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างรุ่น 

- สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้าง
งานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 



“บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย                          
อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ”  โดย  อ.โชติกา  สิงหาเทพ  อ.ธนิกานต์  ศรีจันทร์  อ.เสาวนีย์  จันทสังข์ 

 

 

29 
 

- สนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งทุน และบริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสใน
การประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

- ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ ครอบคลุมการจัด 
บริการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง 

- พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จ าเป็นต้องพักฟ้ืนก่อน
กลับบ้านให้เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐาน
ส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแล 
ระยะยาว 

- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 
เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและติดตามการบ าบัดรักษา 

- ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ 
อาคาร สถานที่ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

2.3 สวัสดิการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่จัดสวัสดิการสังคมต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ของประชาชนและผู้สูงอายุ ดังนี้ 

2.3.1 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 

1) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยและเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชนที่รัฐมอบให้เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาส และสามารถเข้าถึง
บริการทางด้านสุขภาพได้ตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมด้านการตรวจ
สุขภาพ การรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด าเนินงานโดยส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปี พ.ศ.2549 การด าเนินงานดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่ได้รับหลัก 
ประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนให้
เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพท่ีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตระดับท้องถิ่น  โดยมีส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวง 
มหาดไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
และสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(คือ องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล) ได้บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพอย่างเหมาะสมและ 
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มีประสิทธิภาพ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : 2550)  ส่วนการด าเนินงานบริการเชิงรุกของ สปสช. 
รูปแบบหนึ่งคือการจัดสรรงบประมาณให้ “กองทุนต าบล” เพ่ือให้ผู้สูงอายุรวมตัวกันในลักษณะชมรมขอทุน
สนับสนุนไปท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

2) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care) เป็นการด าเนินงานโดยกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินงานให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังให้มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเป้าหมายเ พ่ือส่งเสริมให้มี
ระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งได้เริ่มด าเนินโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 
เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2552 กรมอนามัยได้ด าเนินการให้ศูนย์อนามัยเขตที่ 1-12 ด าเนินการคัดเลือกต าบล
ต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน จ านวนศูนย์อนามัยละ 1 ต าบล เพ่ือก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบน าร่อง
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให้มีรูปแบบการด าเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จ านวน 12 
รูปแบบจากทั้ง 12 เขต โดยครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ ตนเองได้ กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ/ทุพพลภาพ (ติด
เตียง) ซึ่งในพ้ืนที่ต าบลน าร่องทั้ง 12 แห่ง ได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะโรคให้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็น
ต้น 

3) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ด าเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ โดยส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ได้ริเริ่มด าเนินโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2545 เพ่ือสร้างและขยายระบบการดูแลและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  และมีเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและประสบปัญหาทางสังคม  ได้รับการดูแลโดยอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง และสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ขณะเดียวกันก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวในชุมชม
ของตนเองได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ใน พ.ศ.2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมิติเห็นชอบให้ขยายผลการด าเนิน
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ.2556 จากการด าเนินการ
ขยายผลอย่างต่อเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ.2552 ได้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 

2.3.2 สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย    

เป็นการสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยและการดูแล เป็นบริการในสถานสงเคราะห์ส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่ครอบคลุมความจ าเป็นด้านปัจจัย 4 รวมทั้งบริการด้านการรักษาพยาบาล กายภาพบ าบัด ศาสนกิจ งาน
อดิเรก นันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ของรัฐ 21 แห่ง 

2.3.3 ด้านการมีงานท าและการมีรายได้    

กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดท าโครงการที่ยึด
หลักการให้ผู้สูงอายุเป็นแกนน าในการก าหนดและตัดสินใจร่วมกันในการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ
กันเอง 
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2.3.4 ด้านการบริการสังคมและนันทนาการ 

1) ชมรมผู้สูงอายุ  เป็นรูปแบบบริการทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากใน
ปัจจุบัน ชมรมผู้สูงอายุเป็นการรวมกลุ่มกันทางสังคมของผู้สูงอายุที่มีความสนใจและมีอุดมการณ์ร่วมกัน 
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพทั้งทางกาย จิต และสังคม เพ่ือให้
ชีวิตมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมีสภาผู้สูงอายุ และกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุน แต่ผู้บริหารจัดการและด าเนินการหลักคือกลุ่มผู้สูงอายุเอง การด าเนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุในลักษณะเครือข่าย ท าให้งานด้านผู้สูงอายุเข้มแข็งมากข้ึน ดังเช่น โครงการพันธมิตรเครือข่าย
ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ (Age Net) ที่เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ ส านัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ได้ริเริ่มด าเนินโครงการศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนในลักษณะ
ของโครงการน าร่องในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น สกลนคร พัทลุง ชลบุรี และ
เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศูนย์อเนกประสงค์เป็นสถานที่หรือศูนย์กลางส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 
อย่างหลากหลายส าหรับผู้สูงอายุและบุคคลทุกวัยภายในชุมชน โดยมีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องศูนย์อเนกประสงค์ฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งคนในชุมชน และมีการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยคนในชุมชน 
ส าหรับกิจกรรมภายในศูนย์อเนกประสงค์ฯ จะมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมและขยายโอกาสให้
ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ภายในชุมชน โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และภูมิปัญญา 

2) ศูนย์อเนกประสงค์ส าหรับผู้สูงอายุ  เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมขององค์การ ชุมชน ผู้สูงอายุ 
เพ่ือจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ สังคม จิตและปัญญา โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานคือ การใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
ให้บริการ การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ และการจัดบริการแบบองค์รวม 

3) ศูนย์ชุมชนเพ่ือผู้สูงอายุ ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้สูงอายุ การบริการที่จัดให้ เช่น 
กายภาพบ าบัด อาชีวบ าบัด ออกก าลังกาย ศาสนกิจ กิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ  

4) ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง  โดยมีวัดหรือสถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม 

5) กองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนอุดหนุนโครงการส าหรับองค์กรของผู้สูงอายุหรือองค์กรที่
ท างานด้านผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ มีความม่ันคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สรุปได้ว่า การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ
ในหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือรองรับจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น   ในขณะ 
เดียวกันภาครัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดยให้ความส าคัญ
ในมุมมองที่ว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระสังคม แต่เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า เป็นทุนมนุษย์ที่เป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญ 
ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
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2.4  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัส
เพ่ือเป็นแนวทางการด ารงชีวิต และแนวทางในการพัฒนาประเทศแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 
และได้พระราชทานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้อธิบายความหมายอย่างชัดเจนไว้ในปี พ.ศ.2541 ดังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์   

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ไม่ให้มีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายใน 
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2544 : 2) 

นอกจากนี้ มผีู้กล่าวถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ดังนี้ 

สุเมธ  ตันติเวชกุล , 2544 : 284-291 (อ้างถึงใน กานดา เต๊ะขันหมาก 2556:7) กล่าวว่า 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตนเองอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน โดยต้องสร้างพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ตั้งตัวให้มีความพอมีพอใช้ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ  
ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเอง ย่อมสามารถ
สร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับต่อไป โดยสรุป คือการหันกลับมายึด
ทางสายกลางในการด ารงชีวิตโดยใช้หลักการพ่ึงตนเอง ได้แก่ พ่ึงตนเองทางจิตใจ ที่คนสมบูรณ์พร้อมต้องมี
จิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตส านึกว่าตนนั้นสามารถพ่ึงตนเองได้  ดังนั้น จึงควรที่จะสร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจ
ฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริต แม้อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จบ้างก็ตาม ไม่ควรท้อแท้ ให้พยายามต่อไป 

1) พ่ึงตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล  
น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

2) พ่ึงตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริมให้มีการน าเอาศักยภาพของผู้คนใน
ท้องถิ่น เสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่ง สิ่งดีคือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีมากมายในประเทศ 
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3) พ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง ทดสอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งส าคัญสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

4) พ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น กล่าวคือ 
แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเองเพ่ือการยังชีพ และสามารถน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคต่อไปได้ 

สมพร  เทพสิทธา (2550 : 14-15) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด ารัสเกี่ยวกับการพออยู่พอกิน ซึ่งเป็นเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน พ.ศ.2517 ในขณะนั้นเศรษฐกิจของไทยก าลังเฟ่ืองฟู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ได้รับ
ความสนใจจากทางราชการและประชาชนเท่าที่ควร ในกลางปี 2540 ประเทศไทยต้องประสบภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ และการเงินอย่างรุนแรง ในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราช
ด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยรับสั่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า 

“การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่
แบบพอมีพอกิน” และ  

“คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียน
คนอ่ืนน้อย”  

จากพระราชด ารัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ท าให้ทางราชการ ธุรกิจเอกชนและ
ประชนมีความสนใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริอย่างกว้างขวาง 

นอกจากนี้ หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ได้มีหลายหน่วยงานน้อมน าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจ และสาขาอ่ืนๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน าไปเผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขมีข้อความดังต่อไปนี้ 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ด าเนินไปทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าว
ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนิน 
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ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ   โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริตและให้มีความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก  
ได้เป็นอย่างด”ี 

นอกจากนี้ สมพร เทพสิทธา (2550 : 15-26) ได้กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ ประกอบด้วย หลักการ หลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ 

1) เป็นปรัชญาแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 

2) เป็นปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 

3) จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 
ได้เป็นอย่างด ี

4) ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง   ทั้งภายนอกและภายใน 

5) จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 

6) จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ  
นักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต 
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 

หลักการที่ส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) ความพอประมาณ หมายถึง การปฏิบัติตามทางสายกลาง มีความพอดีไม่น้อยเกินไป และไม่
มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนคนอ่ืน และผู้อ่ืน 

2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การมีคุณธรรมเป็นเรื่องยึดเหนี่ยว เตรียมตัวให้พร้อมกับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 12-14) ดังนี้ 

1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมอง
โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤตเพ่ือความมั่นคง และ
ความยั่งยืนของการพัฒนา 

2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3) ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้ 

3.1) ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

3.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

3.3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 

4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัย 
ทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

4.1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

4.2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิตไม่โลภ และไม่ตระหนี่ 

2.4.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กันตยา  มานะกุล (2550 : 46) ได้กล่าวว่า การที่จะน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ได้ผลในการ
ด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องเริ่มจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง อะไรและมีหลักการ
ส าคัญอะไรบ้างที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจน เห็นถึงประโยชน์จากการที่จะน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ จึงจะเกิดความสนใจ ที่จะทดลองน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
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ซึ่งสามารถทดลองน ามาประยุกต์ใช้กับตนเอง ทั้งในชีวิตประจ าวันและการด าเนินชีวิตต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืนโดย
ค านึงถึงกาสรพ่ึงพาตนเองเป็นเบื้องต้น การท าอะไรที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง การใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานใน
การตัดสินใจ และการกระท าต่างๆ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและไม่ท า
อะไรที่เสี่ยงจนเกินไป จนท าให้ตนเองหรือคนรอบข้างเดือดร้อนในภายหลัง การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและ 
ใช้ความรู้ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ ความไม่โลภ ความรู้จักพอ ความขยันหมั่นเพียร การ  
ไม่เบียดเบียน  การรู้จักแบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการที่จะสร้างภาวะความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้นั้น จ าเป็นที่จะต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและกับผู้อ่ืน โดยการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการไตร่ตรอง และเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน  จะท าให้สามารถ
ตระหนักถึงประโยชน์ และความสุขที่จะได้รับจากการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วเกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต โดยมีจิตส านึกที่ตระหนักถึงความสุขที่เกิดจากความพอใจ  
ในการใช้ชีวิตอย่างพอดีและรู้จักระดับความพอเพียง จนน าไปสู่  การประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองอย่าง
ถูกต้อง ไม่ให้อดอยากจนเบียดเบียนตนเอง หรือไม่โลภจนเบียดเบียนผู้อื่น แต่มีความพอเพียงที่จะคิดเผื่อแผ่
แบ่งปันไปยังคนอ่ืนๆ ในชุมชนหรือองค์กรและสังคมได้ อย่างไรก็ตาม ระดับความพอเพียงของแต่ละคนอาจ
ไม่เท่ากัน หรือความพอเพียงของคนๆ เดียวกันแต่ต่างเวลา ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ แล้วแต่เงื่อนไขภายใน
และภายนอกตลอดจน สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อค าว่าความพอเพียง  

การด าเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

การด าเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด ารินั้น แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลทั่วไป และระดับเกษตรกร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548  อ้างถึงใน กันตยา  
มานะกุล, 2550 : 46-48) อธิบายได้ ดังนี้ 

1) เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลทั่วไป หมายความถึง ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่าง 
ไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแส
วัตถุนิยม มีอิสรภาพในการประกอบอาชีพ เดินทางสายกลาง ท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถ
พ่ึงตนเองได ้

2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร หมายถึง เศรษฐกิจเพ่ือการเกษตรที่เน้นการพ่ึงพาตนเอง 
เกษตรกรจะใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดิน โดยเฉพาะแหล่งน้ า และกิจกรรมการเกษตร 
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ และความต้องการของเกษตรกรเอง ด้วยการน าเรื่องทฤษฎีใหม่
ขั้นที่หนึ่ง คือ ฐานการผลิตความพอเพียงมาใช้ในไร่นาของตนเอง โดยเริ่มจากการผลิต จะต้องท าในลักษณะ
พ่ึงพาอาศัย ทรัพยากรในไร่นา และทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ให้มีความหลากหลายของกิจกรรมทาง
เกษตรในไร่นา มีกิจกรรมเกื้อกูลกัน กิจกรรมเสริมรายได้ ใช้แรงงานในครอบครัวท างานเต็มที่ลดต้นทุนการ
ผลิต ตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และการท าประมงในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรในไร่นา ได้แก่ การท ากิจกรรมหลายชนิดในพ้ืนที่
เดียวกัน มีตัวอย่าง ดังนี้ 

 ข้าว : พืชอาหารหลักของคนไทย ส าหรับบริโภคในครอบครัว 
 สระน้ า : แหล่งน้ าในไร่นาและเลี้ยงสัตว์น้ า 
 พืชผัก : ใช้บริโภคในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายประจ าวัน 
 พืชสมุนไพร : เป็นอาหารและยาพืน้บ้าน 
 ไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอย : ใช้เป็นไม้พ้ืน ท าโรงเรือนและเครื่องจักสาน 
 เลี้ยงสัตว์ : แหล่งอาหารโปรตีนและเสริมรายได้ 
 ไม้ดอกไม้ประดับ : เพ่ือความสวยงาม พักผ่อนจิตใจและเสริมรายได้ 
 ปุ๋ยหมัก : บ ารุงดิน รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับกิจกรรมเก้ือกูลซึ่งกันและกัน มีตัวอย่าง ดังนี้ 
 การเลี้ยงปลาในนาข้าว 
 ผลผลิตจากข้าวเป็นอาหารปลา 
 ปลากินแมลงเป็นศัตรูข้าว 
 การปลูกผักกับการเลี้ยงไก่ 
 ไก่กินเศษพืชผัก 
 มูลไก่เป็นปุ๋ยส าหรับพืชผัก 
 การใช้ทรัพยากรในไร่นา 
 มูลสัตว์เป็นปุ๋ยคอก 
 เศษหญ้าใบไม้ท าปุ๋ยหมัก 
 ฟางข้าวใช้เพาะเห็ด ท าปุ๋ยหมัก คลุมดิน อาหารสัตว์ 
 เกษตรผสมผสาน 

ส่วนการใช้แรงงานในครอบครัวท ากิจกรรม ลดรายจ่าย และเสริมรายได้ ยกตัวอย่างเช่น  
 การแปรรูปและถนอมอาหาร เช่น  พริกแห้ง  มะนาวดอง  กล้วยตาก  ไข่เค็ม 

กระเทียมดอง ผักกาด น้ าพริกเครื่องแกง 
 จักสานหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ เช่น ดอกไม้ใบยาง เครื่องใช้ และเครื่อง 

จักสานจากผักตบชวา ไม้ไผ่ กล้วย 

การประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถท าได้ ดังนี้ 
 ท าไร่นาสวนผสมและเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น เศรษฐกิจพอเพียง 
 ปลูกผักสวนครัวลดรายจ่ายด้านอาหารในครอบครัว 
 ใช้ปุ๋ยคอกและท าปุ๋ยหมักใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพ่ือช่วยลดรายจ่าย และปรับปรุงบ ารุงดิน 
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 เพาะเห็ดฟางข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา 
 ปลูกไม้ผลสวนหลังบ้านและไม้ใช้สอย 
 ปลูกพืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 เลี้ยงปลาในร่องสวน ในนาข้าวและสระน้ า เพ่ือเป็นอาหารโปรตีนและรายได้เสริม 
 เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองและไก่ไข่ ประมาณ 10-15 ตัว เพ่ือเป็นอาหารครอบครัว โดยใช้

ข้าวเปลือก ร า ปลายข้าวจากการท านา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพืชไร่ เศษพืชผักจากการปลูกผัก 
 ท าก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร หรือวัว เพื่อใช้เป็นพลังงาน ในครัวเรือน 
 ท าสารสกัดชีวภาพ จากเศษพืช ผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพรใช้ในไร่นา 

สรุปได้ว่า  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ด้วยวิถีการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของวิถีชีวิตคนไทย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการ
พ่ึงตนเองของสังคม และสร้างความสมดุลทุกภาคส่วน โดยให้ความส าคัญกับการน าทุนสังคม ทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาใช้ประโยชน์บูรณาการเกื้อกูลกัน และส่งเสริมศักยภาพของชุมชน สังคม  
ให้แข็งแกร่ง โดยใช้ความรอบรู้ ที่อยู่บนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกัน  น าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 

2.5  แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.5.1 ความหมายของภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom)  เป็นค าที่
รู้จักกันมานานและเป็นค าที่มีความหมายลึกซึ้งหลากหลายแง่มุม จากการศึกษาความหมายภูมิปัญญาได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

เสรี  พงศ์พิศ (2545 อ้างถึงใน ปราณี ตันตยานุบุตร, 2551 : 3)  ให้ความหมายไว้ว่า  ภูมิปัญญา
ไทย  หมายถึง องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของการด ารงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับแนวความคิด วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของตนเอง จนเกิ ดการ
หลอมรวมเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เป็นลักษณะของตนเองที่สามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการแก้ปัญหาของการด ารงชีวิต  

วันเพ็ญ  พวงพันธ์บุตร (2542 : 108)   ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาว่า หมายถึง  องค์ความรู้
ทั้งหลายที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาของชาติไทย โดยการคิดค้นปรับเปลี่ยนผสมผสานกับความรู้
ใหม่ และพัฒนาให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2539 อ้างถึงใน ยศพร บันเทิงสุข, 2556 : 16)  ได้ให้ความหมายของ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิด
วิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆ เรื่อง 
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ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวใน
การด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน และในตัวของผู้รู้เอง 
หากมีการสืบค้นเพ่ือศึกษา และน ามาใช้ ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่
ตามยุคตามสมัยได ้

สรุปได้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ประสบการณ์ของชาวบ้านที่ถูกสั่งสม และสืบ
ทอดกันรุ่นต่อรุ่น และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นผ่านกระบวนการ 
พัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัย 

2.5.2 ประเภทของภูมิปัญญา 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 อ้างถึงใน ปราณี  ตันตยานุบุตร, 2551 : 11-13) ได้
ก าหนดขอบข่ายของครูภูมิปัญญาไทยไว้ 9 ด้าน เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาในด้านต่างๆ  
ที่เป็นผู้สร้างเสริมทุนภูมิปัญญาชาติอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน ส าหรับประเภทของ
ครูภูมิปัญญาไทย ได้แก่ 

1) ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ 
ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต 
และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร 

2) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูป
ผลผลิต เพ่ือการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นขบวนการให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถ
พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของ
กลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม 

3) ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการ ป้องกันและรักษาสุขภาพของ  
คนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ เช่น ยาจากสมุนไพรอันมี
อยู่หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน 

4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ า การท าแนวปะการังเทียม  
การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นน้ าและป่าชุมชน 

5) ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่ ความสามารถในด้านการสะสมและบริหารกองทุนและ
สวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก
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ในกลุ่ม เช่น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงความสามารถในการจัด
สวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน 

6) ด้านศิลปกรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ   สาขาต่างๆ 
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพ้ืนบ้าน และนันทนาการ 

7) ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ความสามารถในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ภาษา วรรณกรรมท้องถิ่น และการจัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียน
การสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่างๆ 

8) ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้แก่ ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมค า
สอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีที่มีคุณค่า ให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม 
เช่น การถ่ายทอดวรรณกรรมค าสอน การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าว 

9) ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์และปรุงแต่งอาหารและยา  
ได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าและบริการส่งออก  
ที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย รวมถึงการขยายคุณค่าเพ่ิมของทรัพยากรด้วย 

รุ่ง  แก้วแดง (2543 : 206-208) ได้แยกประเภทภูมิปัญญาไทยไว้ 1 สาขา ดังนี้ 

1) สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิค
ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองใน
สภาวการณ์ต่างๆ ได้ 

2) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
แปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัยประหยัด และเป็น
ธรรม 

3) สาขาแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดป้องกันและรักษาสุขภาพของคน  
ในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสม
และบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก
ในชุมชน 
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6) สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของ
คนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

7) สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น 
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 

8) สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานองค์กร
ชุมชนต่างๆ ให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร เช่น การจัด
องค์กรของกลุ่มแม่บา้น เป็นต้น 

9) สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษาทั้ง
ภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

10) สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม 
ค าสอนทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดี
ต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญ
ประทาย ข้าว เป็นต้น 

11) สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดการอบรมเลี้ยงดู การบ่มเพาะ การ
สอนสั่ง การสร้างสื่อ และอุปกรณ์การวัดความส าเร็จ 

สรุปได้ว่า   ลักษณะประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  
ที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการถ่ายทอดจากบุคคลรุ่นสู่รุ่น รวมถึงสถาบันต่างๆ ที่มีอยู่
ในท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ มีความเป็นสากล มุ่งสู่การใช้ชีวิตร่วมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กันกับการด าเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น 

2.5.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ดวงฤทัย  อรรคแสง (2552 : 23)  อธิบายว่า การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ  
การบอกวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เรียนวิชาการสอนมาจากสถาบันใดๆ และจะใช้สามัญส านึก
แบบสังคมประกิต คือการเรียนการสอนที่เกิดจากการเลียนแบบและการจดจ าสืบทอดกันมาในครอบครัวและ
วิธีการถ่ายทอด 2 รูปแบบ คือ 1) ใช้วิธีสาธิต คือ ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกข้ันตอนให้ผู้เขียนเข้าใจและ
ผู้เรียนปฏิบัติตาม และ 2) ใช้วิธีการปฏิบัติจริง คือฟังค าบรรยาย อธิบาย การสาธิตแล้วน าไปปฏิบัติจริง และ
ปฏิบัติซ้ าๆ กันจนเกิดเป็นความช านาญเพราะผลงานที่จะใช้ด ารงชีวิตได้ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง สามารถ
น าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานที่กล่าวอ้างไว้ในต าราเท่านั้น ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เรียนหรือ กลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในท้องถิ่นส่วนมากจะเป็นคนในครอบครัวเป็น
ญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู้บางอย่างผู้รู้ทั้งหลายมักหวงแหนและจะไม่แพร่งพรายให้คนอ่ืนๆ รู้วิธีการ
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ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจะแบ่งลักษณะการถ่ายทอดออกเป็น 2 แบบหลักๆ  คือ แบบไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร เช่นการสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง การจดจ าสืบทอดกันมาและแบบเป็นลายลักษณ์อักษรในอดีตส่วนใหญ่
ใช้จารึกในใบลานหรือสมุดข่อย หรือจากภาพวาดที่มีการบันทึกไว้ เพ่ือผู้ที่สนใจศึกษาเล่าเรียนสืบต่อกันมาได้
วิธีหนึ่ง 

ปฐม  นิคมานนท์ (2538 : 279-281) ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญา ไว้ดังนี้  

1) การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของหมู่บ้านที่แทบทุกครัวเรือนท ากัน อาจ
เป็นอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุกครัวเรือนท ากัน อาจเป็นอาชีพรองจากการท าไร่ท านา เช่น เครื่องปั้นดินเผา 
จักสาน ทอผ้า ซึ่งสมาชิกของชุมชนได้คลุกคลี คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กภายใต้สภาพการด ารงชีวิตประจ าวัน 

2) การสืบทอดภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ความช านาญที่มีลักษณะเฉพาะกล่าวคือ 
เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะครอบครัว เช่น ความสามารถในการรักษาโรค งานช่างศิลป์ ช่างฝีมือ 
ความรู้ด้านพิธีกรรมต่างๆ ความรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดภายในครอบครัวและเครือญาติ บางอย่างมีการหวงแหน 
และเป็นความลับในสายตระกูล 

3) การฝึกจากผู้รู้ช านาญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดที่ผู้สนใจไปขอรับการถ่ายทอดวิชาการ 
ผู้รู้อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ หรืออาจอยู่นอกชุมชนก็ได้ เช่น ช่างโบสถ์ ช่างลายไทย  หมอต าแย เป็นต้น 

4) การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง อาชีพและความช านาญหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยคิดค้น 
ดัดแปลง และพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง แล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน เช่น การแกะสลักหิน  เป็นต้น 

5) ความรู้ความช านาญที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือสิ่งลึกลับ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยตนเอง
ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน มีวิญญาณหรืออ านาจลึกลับเข้าสิงมาบอก ท าให้มีความสามารถในการ
รักษาโรคได้ 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537 อ้างถึงใน จิติกานต์  จินารักษ์, 2551 : 7-8) 
ก าหนดว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู้และทักษะโดยทั่วไปนั้นมี 7 ส่วน ได้แก่ 

1) บุคลากร (ผู้ถ่ายทอด) ถือเป็นผู้ที่มีความส าคัญมากที่สุดเพราะเป็นตัวกลางที่น าความรู้มาสู่
ผู้รับการถ่ายทอด 

2) สื่อ เป็นเครื่องช่วยในการถ่ายทอดความรู้ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยทั่วไปสื่อมี
หลายประเภท เช่น เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ ผู้ถ่ายทอดจ าเป็นต้องเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้อง
ใช้สื่อประกอบ 

3) กิจกรรม (วิธีการ) เป็นการน าความรู้ไปยังผู้รับการถ่ายทอด 

4) อาคารสถานที่ ผู้ถ่ายทอดควรเลือกอาคารหรือพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่ถ่ายทอด 

5) เนื้อหา เนื้อหาที่ถ่ายทอดอาจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต 
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6) บรรยากาศ (สภาพแวดล้อม) ผู้ถ่ายทอดควรเลือกให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้รับการ
ถ่ายทอด 

7) การประเมินผล เป็นขั้นตอนส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการตรวจสอบผลส าเร็จ 

สรุปได้ว่า  การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการถ่ายทอดจากผู้รู้ในท้องถิ่น และการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากวิถีชีวิต ซึ่งสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกในชุมชนได้ คลุกคลีกับวิถีชีวิต
ดังกล่าวอยู่เป็นประจ าจนกลายเป็นความคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก เช่น เครื่องปั้นดินเผา  การจักสาน  การทอผ้า 
แต่ภูมิปัญญาบางอย่างผู้รู้ส่วนมากมักจะถ่ายทอดให้เฉพาะคนในครอบครัว หรือเป็นเครือญาติเท่านั้น 
เนื่องจากความรู้ภูมิปัญญาบางอย่างผู้รู้มักหวงแหนและจะไม่แพร่งพรายให้คนอ่ืนๆ ทราบ เช่น ความสามารถ
ในการรักษาโรค งานช่างศิลป์ และช่างฝีมือ เป็นต้น การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ผู้รับการถ่ายทอด
จะต้องปฏิบัติซ้ าๆ กันจนเกิดความช านาญ เพราะจะต้องน าความรู้จากการรับการถ่ายทอดไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้จริง และสามารถใช้ประโยชน์ได ้
 

2.6 ข้อมูลทั่วไปต าบลโคกม่ังงอย 

2.6.1 ประวัติการจัดตั้งต าบลโคกม่ังงอย 

เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2454 นายซามา สนิทไทย ราษฎรบ้านโสก ต าบลยางหวาย อ าเภอ
เมือง ได้ย้ายครอบครัวของตนเองมาตั้งถิ่นฐานบริเวณทางด้านทิศเหนือของล าห้วยยางเพ่ือให้สะดวกต่อการ
ประกอบอาชีพ เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา 
และเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี เพราะบริเวณพื้นที่เป็นพ้ืนที่ราบตามแนวล าห้วยยางและมีพ้ืนที่ราบสูง (ภาษาถิ่น
เรียกว่า “โคก”) ด้านทิศเหนือของล าห้วยมีป่าไม้นานาพันธุ์อุดมสมบูรณ์ มีหนองน้ าอยู่กลางโคก (ชาวบ้าน
เรียกว่าหนองม่ังงอย) เป็นที่อาศัยของฝูงสัตว์ป่านานาชนิดได้อาศัยลงกินน้ า โดยเฉพาะฝูงละมั่ง 

ต่อมามีครอบครัว นายบัว  โตชัยภูมิ และเครือญาติได้ย้ายมาอยู่ร่วมกัน และมีจ านวนครอบครัว
เพ่ิมมากขึ้น พ.ศ.2474 จึงตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านโคกมั่งงอย” โดยเสนอ  นายบุ สนิทไทย  
เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2478  นายบุ สนิทไทย จึงลาออกเนื่องจากมีปัญหาการปกครอง  
นายทอก  สนิทไทย  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแทน พ.ศ.2483 นายทอก  สนิทไทย เสียชีวิต 

- พ.ศ.2483-2517  นายเข็ม  นาชัยภูมิ ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลคอนสวรรค์  
กิ่งอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

- พ.ศ.2517-2518  นายเชิงชาย  ทองประภา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลคอน
สวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
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- พ.ศ.2518-2533  นายเหล่าสนิทไทย ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลคอนสวรรค์ 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อ พ.ศ. 2522 นายเหล่า  สนิทไทย ได้ประชุมชาวบ้านเพื่อขอแยกหมู่บ้าน 
เนื่องจากจ านวนของราษฎร และจ านวนครัวเรือนมีจ านวนมากล าบากต่อการปกครอง 

- พ.ศ.2522-2542  ทางราชการอนุมัติให้แยกได้ตามที่เสนอ เป็นหมู่ที่ 17 ต าบลคอนสวรรค์ 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายบุญ  ดีบ้านโสก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 

- พ.ศ.2527  นายเหล่า สนิทไทย ได้รับเลือกตั้งให้เป็น ก านันต าบลคอนสวรรค์ และทางราชการ
ได้แยกต าบลคอนสวรรค์ ออกเป็น 2 ต าบล คือต าบลโคกมั่งงอย และต าบลคอนสวรรค์  มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 

- พ.ศ.2530  บ้านโคกมั่งงอยได้แยกการปกครองออกอีก 1 หมู่ คือ หมู่ที่ 10 ต าบลโคกมั่งงอย 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสนิท  ดีบ้านโสก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 

2.6.2 จ านวนหมู่บ้าน 

ปัจจุบันต าบลโคกมั่งงอย มีทั้งหมด 13 หมูบ่้าน โดยแยกพ้ืนที่ปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแดงน้อย หมู่ที่ 2 บ้านโคกมั่งงอย 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโน 
หมู่ที่ 5 บ้านโสกกกแดง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเหมือดแอ๋ 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโนน้อย หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว 
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 10  บ้านโคกมั่งงอย 
หมู่ที่ 11   บ้านหนองเหมือดแอ๋ หมู่ที่ 12 บ้านหนองโน 
หมู่ที่ 13   บ้านหนองแดงน้อย 

 
ตาราง 1 จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือนท้ังหมด 2,527 ครัวเรือน 
จ านวนประชากรทั้งหมด 6,839 คน 

ชาย 3,411 คน 

หญิง 3,428 คน 
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ตาราง 2 จ านวนหมู่บ้าน 

ที ่ หมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน 
(หลังคา) ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองแดงน้อย 37 17 54 70 

2 บ้านโคกมั่งงอย 489 464 953 366 

3 บ้านโนนประดู ่ 362 342 704 264 

4 บ้านหนองโน 303 317 620 252 

5 บ้านโสกกกแดง 124 130 254 90 

6 บ้านหนองเหมือดแอ๋ 308 331 639 211 

7 บ้านหนองโนน้อย 254 257 511 153 

8 บ้านสระแก้ว 242 227 469 203 

9 บ้านหนองเม็ก 219 241 460 171 

10 บ้านโคกมั่งงอย 384 411 795 255 

11 บ้านหนองเหมือดแอ๋ 310 328 638 199 

12 บ้านหนองโน 374 361 735 289 

13 บ้านหนองแดงน้อย 5 2 7 4 

 รวม 3,411 3,428 6,839 2,527 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ส านักทะเบยีนอ าเภอคอนสวรรค์ ข้อมลู ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2557 

 

ตาราง 3  ข้อมูลประชากรตามช่วงอายุพีรามิดประชากร 
ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์  ปี 2559 

ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 

0-4 ปี 145 121 266 

5-9 ปี 173 130 303 

10-14 ปี 178 156 334 

15-19 ปี 172 141 313 

20-24 ปี 76 71 147 

25-29 ปี 49 64 113 

30-34 ปี 64 93 157 

35-39 ปี 96 125 221 

40-44 ปี 116 171 287 

45-49 ปี 176 255 431 
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ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 

50-54 ปี 214 269 483 

55-59 ปี 203 316 519 

60-64 ปี 231 256 487 

65-69 ปี 166 188 354 

70-74 ปี 125 155 280 

75-79 ปี 95 104 199 

80-84 ปี 63 67 130 

85-89 ปี 24 31 55 

90-94 ปี 5 7 12 

95-99 ปี 1 2 3 

100 ปีขึ้นไป 0 0 0 

รวม 2,372 2,722 5,094 

ที่มาจาก : กระทรวงสาธารณสุข (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อวันท่ี 6 พ.ย.59 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลโคกม่ังงอย  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกม่ังงอย ได้แก่ 
1) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น ทอผ้าไหมพรม หมอนขิด เป็นต้น 
2) ด้านเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูกต้นปอเทือง เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดิน เป็นต้น 
3) ด้านองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้าไหมพรม กลุ่มหมอนขิด เป็นต้น 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บังอร ฉัตรรุ่งเรือง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทและ
ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือสืบทอด  
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล ผลการศึกษาพบว่า ในการวิเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการธุรกิจหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินนั้น พบว่า จุดแข็งของผู้ประกอบการคือ ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องเงินมาจากบรรพบุรุษ ด้านราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับท้องตลาด  
อีกทั้งผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทางภาครัฐ ส่วนปัญหาที่พบคือขาดบุคคลที่สืบทอด
ทางด้านการท าเครื่องเงิน ผู้ประกอบการบางรายขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านตราสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ 
ไม่มีการส่งเสริมการขายและการตลาด อีกท้ังไม่สามารถควบคุมราคาของเม็ดเงินได้ 
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เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการ
อบรมให้ความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี สร้างความเจริญเติบโตให้แก่ท้องถิ่น สร้างให้ชุมชน 
มีความเข้มแข็งต้านทานกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกที่มีอยู่ตลอดเวลา และสร้างค่านิยมการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของไทย ส่งผลให้การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องเงินของไทย
ยังคงอยู่สืบต่อไป 

ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการเผยแพร่ด้วยการจัดนิทรรศการ โดยเชิญสล่า 
หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสาธิตให้ความรู้และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยเพ่ิมรายได้ยังให้ความรู้
ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา จากการจัดโดยคณะผู้วิจัยหรือประสานกลุ่มตัวอย่างให้เข้าร่วมอบรม
สัมมนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการประสานกับศูนย์ส่งเสริมการส่งออก หอการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการส่งออกเพ่ือการจ าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยให้ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายเจรจาด้านการค้า
โดยตรงรวมทั้งได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและเพ่ือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องเงิน  
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศสู่สากล 

สายพิณ  สังคีตศิลป์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา งานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ” โดยมีวัตถุประสงค์คือ  
1) เพ่ือศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ในจังหวัดเชียงใหม่  
2) วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์
ในจังหวัดเชียงใหม่ และ 3 )เพ่ือสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์
ของจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล โดยได้
ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่ริม อ าเภอสารภี อ าเภอ
สันป่าตอง และอ าเภอจอมทอง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัย พบว่า 
ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบหลากหลาย ได้รับการรับรองคุณภาพจากภาครัฐ มาตรฐานที่ได้รับ ไม่มีตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ที่จัดจ าหน่าย ยังขาดการพัฒนาด้านสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมอย่างจริงจัง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิ จ 
การเมือง สังคมและอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อกระบวนการผลิต กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เน้นความซื่อสัตย์ ไม่โลภ สุจริต ใช้เครื่อง
ไม้เครื่องมือที่คิดค้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดหาวัตถุดิบภายในชุมชน โดยค านึงถึงคุณภาพและการน าไปใช้
อย่างคุ้มค่า เน้นการตอบสนองตลาดภายในท้องถิ่น ในประเทศและต่างประเทศตามล าดับ ส่งผลให้การ  
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบต่อไป 
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ยศพร  บรรเทิงสุข (2556)  ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา เครื่องปั้นดินเผาแบบ
ดั้งเดิมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านหม้อ 
และเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาในระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 40 ปีนั้น  ยังไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่ม
ผู้ผลิตภาชนะดินเผาแบบดั้งเดิม นอกจากนั้น พบว่ายังมีปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย ดังนั้น การที่จะคงรักษาภูมิปัญญา
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
จึงจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับชุมชนต่อวิธีการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเพ่ือสร้างความภูมิใจให้แก่อาชีพการปั้นหม้อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเจ้าของ  
ภูมิปัญญา ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสมให้เกิดการพัฒนา คงรักษาและสืบทอดต่อไปในสังคม 

จิรันธนิน วงษ์รวีรัตน์ และสุรีย์ ธรรมิกบวร (ออนไลน์) ได้ศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจักสานต้นไหล ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลค าไหล อ าเภอ
ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็น  
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหลเ พ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหล และศึกษาแนวทางการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าไหล ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน ผลการศึกษา ด้านความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากต้นไหล พบว่า มีความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมของการสืบทอดและ
เผยแพร่องค์ความรู้การจักสาน ต้นไหลและมีความเข้าใจในเรื่องการดูแลบ ารุงรักษาองค์ความรู้การจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากต้นไหลให้ด ารงอยู่ในชุมชน  ผลการศึกษาด้านปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการส่งเสริม  
การท างานอนุรักษ์ ภูมิปัญญาการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหล พบปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาด้านการ
สืบทอดภูมิปัญญาจักสานต้นไหล 2) ปัญหาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ 3) ปัญหาด้านวัตถุดิบ  4) ปัญหาด้านการ
ประชาสัมพันธ์  

แนวทางการท างานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ควรจัดท าแผนงานหรือโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เน้นการลงพ้ืนที่ส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลความต้องการที่แท้จริงจากคนในชุมชน และควรส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปลูก
จิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนในระดับครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีความซึมซับ 
มีความรักและหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้การสืบทอดองค์ความรู้การจักสาน
ผลิตภัณฑ์จากต้นไหลเป็นมรดกภูมิปัญญาต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังได้ 
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวน ามาสู่แนวคิดในการศึกษาและ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่องบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2560 ได้ก าหนดสิทธิของผู้สูงอาย ุโดยก าหนด
ไว้ท้ังในด้านสิทธิเสรีภาพ แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังจะเห็นได้เช่น 
มาตรา 48 มาตรา 71 มาตรา 74 และมาตรา 
75 
 

บทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การท าหน้าท่ีถ่ายทอดภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ด้วยวิธีการ
ถ่ายทอด 2 รูปแบบ คือ  

1) ใช้วิธีสาธิต คือ ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุก
ขั้นตอนและปฏิบัติตาม  

2) ใช้วิธีการปฏิบัติจริง คือฟังค าบรรยาย อธิบาย 
การสาธติแล้วน าไปปฏิบตัิจริง  

แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐาน
การสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ความพอประมาณ 
2) ความมีเหตุผล 
3) มีภูมิคุ้มกัน 
4) เง่ือนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเง่ือนไขคุณธรรม 
 

ปัญหา อุปสรรค 

ในการด าเนินงานการถ่ายทอด ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ 
 

ภาพ 3 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นการใช้กระบวนการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุ เกี่ยวกับบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่สังคม ชุมชน รวมถึงสภาพปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง  
เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ  ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและวิธีการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participator Action Research : PAR)  ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยที่ประยุกต์
เอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ผสม
เข้าด้วยกัน โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยโดยครอบคลุมเรื่องตามล าดับ ดังนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากรที่ก าหนดโดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนโดยก าหนดหมู่บ้านละ  
2 คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน และกระจายช่วงอายุตามกลุ่ม ดังนี้  

1.1) ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) 
1.2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) 
1.3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 

จากจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านโคกมั่งงอย (หมู่2)  2) บ้านโนนประดู่ (หมู่3)  3) บ้านหนองโน (หมู่4)   
4) บ้านหนองโน (หมู่12)  และ 5) บ้านโคกมั่งงอย (หมู่10)  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุมาก
ที่สุดในล าดับที่ 1-5 

2) กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) หรือประชาคมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการท างานด้านผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วน จ านวนประมาณ 30 คน ดังนี้ 

2.1) ตัวแทนผู้สูงอายุ ในชุมชน 
2.2) ตัวแทนจากภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานราชการ ในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น อาทิ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ที่มีกระบวนการขับเคลื่อนงานรองรับผู้สูงอายุ 
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3.2 ขั้นตอนการวิจัย 

จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในเขตต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
และศึกษานโยบายของหน่วยงานในพ้ืนที่วิจัย รวมถึงมาตรการต่างๆ ด้านผู้สูงอายุ โดยน าผลสรุปจาก
การศึกษาเอกสารมาก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ 

3.2.1 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้สูงอายุเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
รายบุคคล (In-depth Interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Form) 
ตั้งค าถามของแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างพอสังเขป เป็นการซักถามพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ถามเจาะลึกเพ่ือให้ได้ค าตอบอย่างละเอียด จากกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
หมู่บ้านละ 2 คน ก าหนดเป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน และกระจายช่วงอายุตามกลุ่ม ดังนี้  1) ผู้สูงอายุ
วัยต้น (อายุ 60-69 ปี)  2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี)  3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จาก
จ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านโคกมั่งงอย (หมู่2)  2) บ้านโนนประดู่ (หมู่3)  3) บ้านหนองโน (หมู่4)   
4) บ้านหนองโน (หมู่12)  และ 5) บ้านโคกมั่งงอย (หมู่10) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุมาก
ที่สุดในล าดับที่ 1-5 จาก 13 หมู่บ้าน โดยสัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้  

1) สอบถามบทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การท าหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผู้สูงอายุมีรูปแบบ และวิธีการอย่างไร จากวิธีการถ่ายทอด 2 รูปแบบ คือ  

1.1) วิธีสาธิต คือ ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกข้ันตอนและปฏิบัติตาม  
 1.2) วิธีการปฏิบัติจริง คือฟังค าบรรยาย อธิบาย การสาธิตแล้วน าไปปฏิบัติจริง 

2) สอบถามปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1) ด้านผู้ถ่ายทอด 
2.2) ด้านผู้รับการถ่ายทอด 
2.3) ด้านสภาพแวดล้อม 
2.4) ด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
2.5) ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพ่ือน าไปจัดท าเป็น (ร่าง) คู่มือส่งเสริมการเรียนรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือก าหนด
ประเด็นการวิจัยในขั้นต่อไป 

3.2.2 ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัด
สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยเลือกพ้ืนที่แบบเจาะจงในเขตต าบลโคกมั่งงอย จังหวัด
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ชัยภูมิ ได้แก่ 1) บ้านโคกมั่งงอย (หมู่2)  2) บ้านโนนประดู่ (หมู่3)  3) บ้านหนองโน (หมู่4)   4) บ้านหนองโน
(หมู1่2)  และ 5) บ้านโคกมั่งงอย (หมู่10)  

1) ผู้วิจัยน าเสนอผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในประเด็นบทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในเขตต าบล 
โคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  

2) ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพ่ือจัดท า (ร่าง) เอกสารเผยแพร่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และน าเสนอต่อการสนทนากลุ่มย่อย 
โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขการจัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไ ข
จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาเกิดความยั่งยืน และน าไปเผยแพร่แก่
เยาวชน และผู้สนใจต่อไป  

3) สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในประเด็นแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1) ความพอประมาณ 
3.2) ความมีเหตุผล 
3.3) มีภูมิคุ้มกัน 
3.4) เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 

ประเด็นแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นนี้เป็นการน าเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือก าหนดโอกาสและความเป็นไปได้ 
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินค้าชุมชน ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้สูงอายุ  

4) สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ 

ในประเด็นนี้เป็นการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และจากการ
สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพ่ือน าเสนอข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดชัยภูมิ น าไปก าหนดเป็นนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมี 2 กลุ่มคือ 1) ผู้สูงอายุในชุมชน และ 2) ตัวแทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือคณะท างานในพ้ืนที่ โดยเป็นการสนทนากลุ่มและให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีอิสระในการตอบ
โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
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กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) หรือประชาคมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการท างานด้านผู้สูงอายุซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วน ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มสนทนาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
เนื่องจากตัวแทนแต่ละกลุ่มมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน กลุ่มละประมาณ 12-15  คน ดังนี้ 

4.1)  ตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชน 
4.2) ตัวแทนจากภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานราชการในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น อาทิ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ  ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ที่มีกระบวนการขับเคลื่อนงานรองรับผู้สูงอายุ 

4.3) ตัวแทนจากผู้น าชุมชน 
4.4) นักวิชาการในสถาบันการศึกษาท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

3.2.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เป็นวิธีการด าเนินการวิจัยเพ่ือค้นหาประเด็นปัญหา 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research, PAR)  โดยเลือกอาสาสมัครเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จ านวน 10 คน  โดยมีการก าหนดขั้นตอนดังนี้ 

1) เลือกอาสาสมัครเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเวทีชาวบ้าน จ านวน 10 คน 
2) ก าหนดปัญหาโดยตัวแทนและนักวิจัย ร่วมกันค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพ่ือสรุป

ปัญหาของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของชุมชน 
3) การหาแนวทางแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา  

3.2.4 จัดประชุมแถลงผลการศึกษาในพ้ืนที่  การประชุมแถลงผลการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดให้
ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าผลที่ได้จากการศึกษาไปสู่การ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ผู้สูงอายุ และก าหนดนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่ยั่งยืนต่อไป 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละขั้นตอนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ 

3.3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้วิจัยด าเนินการประสานกับผู้น าชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในต าบล
โคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือคัดเลือกผู้สูงอายุในชุมชนที่มีบทบาทด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเป็นผู้สูงอายุที่น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด ารงชีวิตหรือน ามาประกอบเป็นอาชีพ จ านวน 10 คน 
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3.3.2 สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมี 2 กลุ่มคือ  
1) ผู้สูงอายุในชุมชน  จ านวน 30 คน  
2) ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคณะท างานในพ้ืนที่   จ านวน 15 คน  โดยเป็นการ

สนทนากลุ่ม และให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีอิสระในการตอบโดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data)   

3.3.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือค้นหาประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยเลือกอาสาสมัครเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จ านวน 10 คน 
ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของอาสาสมัคร คือ  

1) เป็นผู้ที่มีจิตอาสาพร้อมสละเวลาให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  
2) เป็นผู้สูงอายุในชุมชนที่น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด ารงชีวิตหรือน าภูมิปัญญามาประกอบ 

เป็นอาชีพเสริม  
3) เป็นผู้สูงอายุที่มีบทบาทด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับในชุมชน 

3.3.4 จัดประชุมแถลงผลการศึกษาในพ้ืนที่ 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Form) เพ่ือซักถามพูดคุยบอก
เล่าประสบการณ์การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่  
 ชื่อ-นามสกุล  
 อายุ  
 เพศ 
 อาชีพ  
 ระดับการศึกษา  
 ชื่อหมู่บ้าน 
 วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์ 
 ประสบการณ์การท างาน ด้วยลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 

ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็น ดังนี้  

 สอบถามบทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การท าหน้าที่ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุมีรูปแบบ และวิธีการอย่างไร จากวิธีการถ่ายทอด 2 รูปแบบ คือ  
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 วิธีสาธิต  
 วิธีการปฏิบัติจริง 

 สอบถามปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยได้
ก าหนดประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ด้านผู้ถ่ายทอด 
 ด้านผู้รับการถ่ายทอด 
 ด้านสภาพแวดล้อม 
 ด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
 ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 อุปกรณ์บันทึกภาพ และเสียง 

3.4.2  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
2) สร้างเครื่องมือ และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา 
3) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
4) จัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 
 

3.4.3 วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC)  

สูตรส าหรับหาค่า IOC IOC =
∑𝑅

𝑁
 

เมื่อ 
IOC  = ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบสัมภาษณ์ 
∑𝑅 = ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
N      =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

โดยมีเกณฑ์การก าหนดการให้คะแนนเพ่ือหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดเป็น 3 ระดับดังนี้ 
ถ้าเห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน +1 
ถ้าเห็นว่าไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 0 
ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 
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ถ้าดัชนีมีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าข้อค าถามอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าต่ ากว่านั้นจะ
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และการอภิปรายกลุ่มย่อย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) และสังเคราะห์ข้อมูลการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

3.5.2 การสังเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสรุป 
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
 
3.6 แผนการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน ดังรายละเอียดในตาราง 3 
 

ตาราง 4  แผนการด าเนินการวิจัย 

แผนการด าเนินงาน 
มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค. 
60 

3.6.1 ด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอน
สวรรค์ จังหวดัชัยภูมิ เกีย่วกับข้อมูลด้านผู้สูงอายุ 
จากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

X        

3.6.2 ประชุมทีมวิจัยเพื่อช้ีแจงรายละเอยีดและ
วางแผนในการด าเนินการวิจัย 

 X       

3.6.3 ด าเนินการวางแผนงาน และติดต่อประสานงาน
กับพ้ืนท่ี 

 X       

3.6.4 ด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มตัวอย่าง 
ในพื้นที่ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured Interview Form) ตัง้ค าถามของแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างพอสังเขป 

  X      

3.6.5 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ และจัดท า 
(ร่าง) เอกสารเผยแพรส่่งเสริมการเรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูม ิ

   X     



“บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย                          
อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ”  โดย  อ.โชติกา  สิงหาเทพ  อ.ธนิกานต์  ศรีจันทร์  อ.เสาวนีย์  จันทสังข์ 

 

 

58 
 

แผนการด าเนินงาน 
มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค. 
60 

3.6.6 ด าเนินการจัดกระบวนการประชุมกลุม่ย่อย 
(Focus Group Discussion)  ในพื้นที่ต าบล 
โคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
ในประเด็น  
   1) การน าเสนอ (ร่าง) เอกสารเผยแพรส่่งเสริม 
การเรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวดัชัยภูมิ  โดยใหผู้้สูงอายุมสี่วนร่วม
เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขการจัดท าเอกสารเผยแพร่  
   2) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายไดต้ามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ 
   3) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัด
สวัสดิการผูสู้งอายุ โดยก าหนดกลุม่เป้าหมายที่เข้า
ร่วมแบบเจาะจงท่ีมีจ านวนประชากรมาก จากล าดับ 
ที่ 1-5 จากท้ังหมด 13 หมู่บ้าน จ านวน 5 หมู่บ้าน 
ได้แก่ 1) บ้านโคกมั่งงอย (หมู่2)  2) บ้านโนนประดู่
(หมู่3) 3) บ้านหนองโน (หมู่4)  4) บ้านหนองโน
(หมู่12)  และ 5) บ้านโคกมั่งงอย (หมู่10)  หมู่บ้านละ 
5 คน และตัวแทนจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

    X    

3.6.7 สรุปผลการวิจัย และส่งข้อมูลผลที่ได้จากการ
วิจัยเพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน า
ผลไปสู่การพัฒนา และก าหนดนโยบายที่ยั่งยืนต่อไป 

     X   

3.6.8 จัดท ารูปเลม่ผลงานวิจัยฉบบัสมบูรณ ์       X X 

3.6.9  จัดประชุมแถลงผลการศึกษาในพ้ืนท่ี        X 
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บทที่ 4 
รายงานผลการวิจัย 

 
ในบทนี้จะน าเสนอบทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษา
บทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
 
4.1 บทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชน 
โดยก าหนดหมู่บ้านละ 2 คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ จ านวน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
1) บ้านโคกมั่งงอย (หมู2่)  2) บ้านโนนประดู ่(หมู3่)   3) บ้านหนองโน (หมู4่)   4) บ้านหนองโน (หมู1่2)  และ
5) บ้านโคกมั่งงอย (หมู่10)  กระจายช่วงอายุตามกลุ่ม ดังนี้  1) ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี)  2) ผู้สูงอายุ
วัยกลาง (อายุ 70-79 ปี)   3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

1) ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) 

นางสายทอง กิ่งสุวรรณ์ (อายุ 62 ปี)  มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรท าไร่ ท านา และทอผ้า
ไหม/ทอผ้าฝ้าย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยอยู่ที่บ้านหนองโน หมู่ 4 ต าบลโคกมั่งงอย 
อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ประสบการณ์ด้านการทอผ้าได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และท า
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งท าเป็นอาชีพเสริมในยามว่างจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

“ท าการทอผ้ามาตั้งแต่ยังเป็นสาว แม่เป็นผู้ถ่ายทอดการทอผ้าให้ และ 
ท าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน” 

นางสมัย ประยูรหาญ (อายุ 64 ปี)  มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรท าไร่ท านา และทอผ้าฝ้าย 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4  อาศัยอยู่ที่บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ประสบการณ์ด้านการทอผ้าฝ้ายได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษและท าเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งท าเป็นอาชีพเสริมและตนได้ถ่ายทอดให้แก่บุตรสาว ซึ่งบุตรสาวได้น าเทคนิคสมัยใหม่ช่วยให้เกิด
การพัฒนาลวดลายให้สวยงามมากข้ึน 

“พบเห็นวิธีการทอผ้ามาตั้งแต่รุ่นย่า ยาย และแม่เป็นผู้ถ่ายทอดให้ตั้งแต่ 
ยังเป็นสาวและฝึกหัดท าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน” 
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นายชัยวัฒน์  ธงภักดิ์  (อายุ 68 ปี)  มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรท าไร่ท านา และจักสาน  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยอยู่ที่บ้านหนองโน หมู่ 4 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ประสบการณ์ด้านการจักสานได้จากการพบเห็นคนในชุมชนท า และใช้วิธีครูพักลักจ า เริ่มจาก
การหัดสานไซดักปลา ต่อมาก็เริ่มเกิดความช านาญและท าให้สามารถสานได้หลายอย่าง เช่น กระด้ง มวยนึ่ง-
ข้าว เป็นต้น ปัจจุบันส่วนใหญ่จะสานมวยนึ่งข้าวเป็นประจ า เนื่องจากได้ประยุกต์ใช้ตาข่ายด้ายไนล่อน 
มาเป็นส่วนประกอบโดยการเย็บติดกับก้นมวย ท าให้มวยนึ่งข้าวที่ตนท านั้นมีความสะดวกในการใช้งาน  
มีความคงทนและแข็งแรงมากข้ึน จึงท าให้คนในชุมชนและผู้พบเห็นสนใจสั่งซื้อเพ่ือน าไปใช้ในครัวเรือน 

“เมื่อก่อนมีอาชีพเป็นช่างไม้ แต่พออายุมากขึ้น จึงเริ่มสนใจการจักสาน 
โดยใช้วิธีครูพักลักจ ามา เห็นคนในชุมชนท าก็เริ่มหัดท าตาม แต่ที่ท าอยู่เป็นประจ า
จะสานมวยนึ่งข้าว” 

นางตุ้มทอง นาคค า (อายุ 68 ปี)  มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรท าไร่ท านา และทอผ้าฝ้าย  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยอยู่ที่บ้านโคกมั่งงอย หมู่ 2 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ประสบการณ์ด้านการทอผ้านั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ พบเห็นย่ายายท าและ
ถ่ายทอดต่อๆ กันมา ปัจจุบันได้ท าการทอผ้าเป็นอาชีพเสริม และมีการประยุกต์ลวดลายตามยุคสมัย ให้มี
ความน่าสนใจ น่าใช้สอยมากขึ้น 

“ตนนั้นพบเห็นย่ายาย ถ่ายทอดมาจนถึงรุ่นแม่และได้ท าการทอผ้า  
ส่วนตนเองได้เริ่มท าตั้งแต่เมื่อยังเป็นสาว และท าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน”  

นางทองแวว  ต่อชีพ (อายุ 68 ปี)  มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรท าไร่ท านา และทอผ้าฝ้าย 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยอยู่ที่บ้านโคกมั่งงอย หมู่ 10 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ประสบการณ์ด้านการทอผ้าได้รับการถ่ายทอดจากย่ายาย แม่เป็นผู้สอนฝึกหัดให้ท า  
มาตั้งแต่สมัยยังสาว 

“แม่เป็นผู้ถ่ายทอดให้หัดทอผ้ามาตั้งแต่สมัยยังเป็นสาว และทอเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน” 

นางอารมณ์  ทาริน (อายุ 69 ปี) มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรท าไร่ท านา และจักสาน  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยอยู่ที่บ้านโคกม่ังงอย หมู่ 3 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ประสบการณ์ด้านการจักสานเริ่มท าการจักสานในช่วงที่ตนมีอายุประมาณ 60 ปี เพราะ 
ไม่สามารถท างานหนักได้ จึงหัดจักสานจากสามี เพ่ือท าเป็นอาชีพเสริม 

“เมื่ออายุมากขึ้นไม่สามารถท างานหนักได้ จึงเริ่มหัดจักสานจากผู้เป็น
สามี พอมีรายได้และเป็นอาชีพเสริม” 
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2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) 

นายประเสริฐ  บุญเกื้อ (อายุ 72 ปี)  มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรท าไร่ท านา และจักสาน 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยอยู่ที่บ้านโคกมั่งงอย หมู่ 2 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ประสบการณ์ด้านการจักสานเกิดจากในพ้ืนที่บ้านมีไม้ไผ่จึงท าให้เกิดความคิดอยากท าจักสาน 
จึงได้ฝึกหัดท าจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับพบเห็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านท า 

“เริ่มจักสานเป็นอาชีพเสริมเมื่อตอนที่มีอายุมากขึ้น อีกทั้งบริเวณที่นา 
มีไม้ไผ่ปลูกไว้ จึงเกิดความคิดอยากหัดท าจักสานและหัดเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน” 

นายทอง  รอนยุทธ  (อายุ 75 ปี)  มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรท าไร่ท านา และจักสาน  
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยอยู่ที่บ้านโคกมั่งงอย หมู่ 10 ต าบลโคกม่ังงอย อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ประสบการณ์ด้านการจักสานเริ่มหัดท าตั้งแต่สมัยยังหนุ่ม แต่เริ่มท าเป็นอาชีพมาได้ประมาณ  
5 ปี เนื่องจากท างานหนักไม่ได้  

“หัดจักสานมาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่ม และสามารถจักสานได้หลายอย่าง 
ต่อมาเม่ืออายุมากขึ้น ไม่สามารถท างานหนักได้แล้ว จึงหันมาท าจักสานเป็นอาชีพ
เสริม” 

นายถนอม  ขอดค า (อายุ 77 ปี) มีอาชีพเป็นเกษตรกรท าไร่ท านาและจักสาน จบการ 
ศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยอยู่ที่บ้านหมู่ 3 ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ประสบการณ์ด้านการจักสานเริ่มหัดท าเมื่อช่วงอายุมากขึ้น เนื่องจากท างานหนักไม่ได้ ซึ่งเห็นเพ่ือนๆ  ใน
ชุมชนท า จึงเกิดความสนใจอยากฝึกหัดท าบ้าง จึงได้ไปเรียนรู้แบบครูพักลักจ ามา  ปัจจุบันส่วนใหญ่จักสาน
หวดนึ่งข้าว 

“เมื่ออายุมากขึ้นไม่สามารถท างานหนักได้ แต่อยากมีรายได้เสริม จึงได้
เริ่มหัดจักสานจากเพ่ือนๆ ในชุมชน โดยการดูเขาท าแล้วมาลองท าจนเกิดความ
ช านาญและสานเป็นสินค้าได้ งานจักสานที่ท าอยู่ในปัจจุบันคือจักสานหวดนึ่งข้าว” 

3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) 

นายสุข  คองพวก (อายุ 82 ปี) มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรท าไร่ท านา ซึ่งมีลูกหลานช่วยท า 
และจักสาน (ไซดักปลา) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยอยู่ที่บ้านหนองโน หมู่ 12 ต าบลโคกมั่ง
งอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ประสบการณ์ด้านการจักสานไซดักปลา เกิดจากการพบเห็นเพ่ือนๆ  
ในหมู่บ้านท า เมื่อมีอายุมากขึ้นจึงเกิดความสนใจฝึกหัดไว้เพ่ือท าเป็นอาชีพเสริม  

“หัดจักสานไซดักปลาเมื่อตอนที่มีอายุมากแล้ว เห็นเพ่ือนๆ ในหมู่บ้านท า
ก็ไปหัดท ากับเขา ท าไปท ามาเกิดความช านาญ พอท าเสร็จก็มีคนมาขอซื้อ” 
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จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ พบว่า การบอกเล่าประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะ
เป็นด้านหัตถกรรมการจักสาน หรือหัตถกรรมทอผ้านั้น เกิดจากการพบเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนและได้รับ
การถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นและเมื่อมีอายุมากขึ้น สุขภาพร่างกายไม่เอ้ือต่อการ
ท างานหนัก แต่ต้องการมีอาชีพเสริม จึงได้ยึดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความถนัดของตนเองในการน ามาสร้าง
เป็นอาชีพเสริม และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยการน าวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนและ
ราคาไม่แพง เริ่มจากการท าไว้ใช้เอง เมื่อผู้คนในชุมชนพบเห็นก็ได้มีการสั่งท า  สั่งซื้อเพ่ือน าไปใช้งานใน
ครัวเรือน เนื่องจากสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนและมีความสอดคล้อง  
กับการด ารงชีวิตของคนในชุมชน อีกทั้งผู้สูงอายุได้มีการประยุกต์วิธีการท าให้สินค้าที่มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความคงทนและสวยงาม ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้สินค้า เพ่ือให้สินค้าจากภูมิปัญญาของตน
นั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น 
 

4.1.2 บทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ เป็นรายประเด็นดังนี้ 

1) บทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการน าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุยังไม่มีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ชัดเจน เนื่องจากลูกหลานคนในครอบครัวไม่ได้ให้ความสนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนเองท า  
จึงท าให้การน าความรู้ของตนถ่ายทอดสู่ชุมชนนั้น ค่อนข้างมีข้อจ ากัด และส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเอง แต่ยังไม่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นหลัง  

“การทอผ้าที่ท าอยู่นั้น ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ พบเห็น ปู่ย่า
ตายายเป็นคนท า และได้ฝึกหัดสืบต่อกันมา ตั้งแต่เม่ือครั้งยังเป็นสาวได้เริ่มฝึกหัด
ทอผ้าเพ่ือเก็บไว้ใช้เองและใช้งานในครัวเรือน แต่ในปัจจุบันการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ที่ท าอยู่นั้น ยังไม่ได้รับความสนใจจากลูกหลาน”  

(นางตุ้มทอง  นาคค า, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2560) 

นางตุ้มทอง  นาคค า  ได้อธิบายว่า เนื่องจากการทอผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมานั้น บุตรหลาน คนในครอบครัว หรือรวมไปถึงเด็กๆ ในปัจจุบัน ยังไม่ให้ความสนใจ 
เพราะมีความคิดว่าเป็นงานละเอียดและท ายาก อีกทั้งบุตรหลานท างานประจ าหรือคนหนุ่มสาวที่ก าลังอยู่ใน
วัยท างานนั้นเลือกที่จะท างานอ่ืนที่มีรายได้มากกว่า เช่น อาชีพรับจ้างทั่วไป จึงท าให้ไม่สนใจที่จะฝึกหัดการ
ทอผ้า ซึ่งสอดคล้องกับ นายประเสริฐ  บุญเกื้อ ซ่ึงกล่าวว่า  
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“ปัจจุบันตนได้ท าจักสานเพ่ือเป็นอาชีพเสริม แต่การถ่ายทอดให้บุตร
หลานยังไม่ได้รับความสนใจ หรือให้ความส าคัญที่จะฝึกหัด เพราะเขาสามารถ 
ท าอาชีพอ่ืนที่มีรายได้ดีกว่า ซึ่งการจักสานใช้เวลาในการท าค่อนข้างนาน เป็นงาน
ละเอียด และขายได้ราคาถูก”  

(นายประเสริฐ  บุญเกื้อ, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2560) 

และสอดคล้องกับ นายสุข  คองพวก กล่าวว่า 

“การสานไซดักปลาที่ตนท าอยู่นั้น ไม่ได้มีบุตรหลานให้ความสนใจที่จะ
ฝึกหัดท า เพราะคิดว่าการท างานรับจ้างได้ค่าตอบแทนที่รวดเร็วและได้ค่าตอบแทน
สูงกว่าการท าจักสาน เพราะการท าจักสานต้องใช้ความช านาญ และใช้เวลาหลาย
วัน”  

(นายสุข  คองพวก, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2560)  

มีเพียง 1 ราย คือ นางสมัย ประยูรหาญ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุวัยต้น ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าให้กับลูกสาว  โดยกล่าวว่า  

“ประสบการณ์ด้านการทอผ้าฝ้ายได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และ
ท าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งท าเป็นอาชีพเสริม และได้ถ่ายทอดให้แก่บุตรสาว  
ซึ่งลูกสาวคลุกคลีอยู่ด้วยและมีความสนใจ จึงได้ถ่ายทอดโดยการปฏิบัติจริง มีการ
อธิบายอย่างละเอียด สาธิต แล้วปฏิบัติจริง จนลูกสาวเกิดความช านาญ ปัจจุบัน
ลูกสาวได้น าเทคนิคสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาลวดลายให้มีความสวยงามมาก
ขึ้น”  

(นางสมัย  ประยูรหาญ, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2560)  

กล่าวโดยสรุป  บทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ผู้วิจัยได้จ าแนกกลุ่ม
ผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) จ านวน 6 ราย ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 
ปี) จ านวน 3 ราย และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จ านวน 1 ราย พบว่า ผู้สูงอายุมีบทบาทในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละช่วงวัยไม่แตกต่างกัน ทุกกลุ่มอายุมีความเห็นเหมือนกันว่าวิธีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถท าให้ผู้รับการถ่ายทอดน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ และสามารถท าใช้ได้จริงนั้น 
จะต้องใช้วิธีการถ่ายทอดโดยการปฏิบัติจริง เพราะวิธีการปฏิบัติจริงจะท าให้ผู้รับการถ่ายทอดเกิดความ
เข้าใจตั้งแต่ขั้นตอนการบรรยาย อธิบายไปทีละขั้นตอน ประกอบกับการสาธิตให้ดู แล้วให้ผู้รับการถ่ายทอด
ปฏิบัติจริง และผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าวิธีการถ่ายทอดแบบการปฏิบัติจริงมีความเหมาะสมกับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสานและการทอผ้า เพราะเป็นวิธีการถ่ายทอดที่ละเอียด ท าให้ผู้รับการถ่ายทอด
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สามารถน าไปใช้ได้จริง แต่ในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับความสนใจจากบุตรหลาน คนรุ่นใหม่ 
เนื่องจากถูกมองว่าเป็นการท าที่ค่อนข้างยุ่งยากและขายได้ราคาถูก จึงท าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน
นั้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากัดอยู่แค่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนประเด็นการเลือกประเภทภูมิปัญญาของผู้สูงอายุนั้น จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้สูงอายุ  
ทุกกลุ่มช่วงวัยจะเลือกประเภทภูมิปัญญาตามความถนัดและความสนใจของตน ประกอบกับความสะดวกใน
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการท าภูมิปัญญาแต่ละประเภทที่มีความเหมาะสมกับก าลังความสามารถ
ของตนด้วย และส่วนใหญ่หากเป็นการทอผ้าผู้สูงอายุจะได้รับการถ่ายทอดมาจากคนในครอบครัว แต่การ  
จักสานส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดจากการพบเห็นคนในชุมชนท าแล้วเกิดความสนใจฝึกหัด 

2) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน เนื่องจากกิจกรรมหรือโครงการที่เคยเข้าร่วมนั้นไม่ได้มีลักษณะ
โครงการที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุทั่วไป 

“กิจกรรมหรือโครงการที่เคยเข้าร่วมกับหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม
ผู้สูงอายุทั่วไป เช่น การฝึกอาชีพท าดอกไม้จันทน์ ถักกระเป๋าจากซองกาแฟ 
กิจกรรมการออกก าลังกาย     

(นางอารมณ์  ทารินทร์, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2560)  

นางอารมณ์  ทารินทร์ อธิบายว่า กิจกรรมหรือโครงการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน  
จัดขึ้นนั้น ตนเองได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมบ้าง แต่กิจกรรมที่เข้าร่วมนั้นไม่ได้มีลักษณะที่เป็นโครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชัดเจน ซึ่งจากการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะมีลักษณะของการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
แต่ไม่ใช่อาชีพที่มาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ นางทองแวว  ต่อชีพ กล่าวว่า  

“การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินการ
อยู่ในขณะนี้ยังเป็นลักษณะของการฝึกอาชีพใหม่ แต่ไม่ได้อนุรักษ์หรือส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่แต่เดิมแล้ว”  

และสอดคล้องกับนายทอง  รอนยุทธ  กล่าวว่า 

“กิจกรรมหรือโครงการที่หน่วยงานจัดท าอยู่นั้น เป็นการน าอาชีพใหม่ 
มาฝึกหัดให้แก่คนในชุมชน แต่ยังขาดการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาดั้งเดิม หรือ
อาชีพที่ท าอยู่แล้วในชุมชน”       

(นายทอง  รอนยุทธ, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2560)  
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กล่าวโดยสรุป  การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พบว่า กิจกรรมหรือโครงการที่หน่วยงานจัดขึ้นนั้น ยังไม่ใช่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แต่เป็นการจัดท าโครงการที่ช่วยในการฝึกหัดอาชีพทางเลือกให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนหนึ่งยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน วิถีชีวิตของชุมชน จึงท าให้ไม่เกิดความยั่งยืน  

3) การบันทึกรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนต าบลโคกมั่งงอยยังไม่ได้ 
มีการรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะไม่คาดคิดว่าจะต้องรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ใน
การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ ซึ่งที่ผ่านมาการถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นการถ่ายทอดโดยการสอน อธิบาย สาธิต 
และให้ผู้รับการถ่ายทอดปฏิบัติตาม  

“ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมการทอผ้า ยังไม่เคยเห็นมีใครเป็นผู้รวบรวมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ผ่านมาได้รับการถ่ายทอดจากการฝึกหัดเรียนรู้จากรุ่น
หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งมาจนถึงปัจจุบัน”  

(นางตุ้มทอง  นาคค า, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2560) 

นางตุ้มทอง  นาคค า  ได้อธิบายว่า ความรู้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมการทอผ้าได้เรียนรู้วิธี
ท ามาจาก ย่า ยาย ตั้งแต่สมัยยังเป็นสาว และปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาลวดลายให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งเป็นการประยุกต์ลวดลายและสีสันให้มีความสวยงามมากขึ้น ส่วนในเรื่องของการ  
มีส่วนร่วมในการวางแผนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในรูปแบบที่เป็นทางการนั้น  ยังไม่ได้มีการวางแผน 
แต่อย่างใด ส่วนรูปแบบและวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้า  
ใช้วิธีการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการฟังค าอธิบาย การสาธิตแล้วน าไปปฏิบัติจริง เช่น ขั้นตอนการทอผ้ามีขั้นตอน 
4 ขัน้ตอน คือ  

 การสืบหูกหรือสืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน ร้อยปลายด้ายแต่ละเส้น 
เข้าในตะกอแต่ละชุดและฟันหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่ง ปรับความ
ตึงหย่อนให้พอเหมาะ กรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นด้ายพุ่ง 

 เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอ เส้นด้ายยืนชุดที่ 1 จะถูกแยกออก และเกิด
ช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่านสลับตะกอชุดที่ 1 ยกตะกอชุดที่ 2 สอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ ท าสลับกัน
ไปเรื่อยๆ 

 การกระทบฟันหวี (ฟืม) เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะกระทบฟันหวี เพ่ือให้
ด้ายพุ่งแนบติดกันได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา  

 การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้า 
โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ 
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ซึ่งขั้นตอนดังที่ยกตัวอย่างนี้ จะต้องใช้การสอนการถ่ายทอดโดยการปฏิบัติจริง เพ่ือ
อธิบายให้กับผู้รับการถ่ายทอดได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสาธิตให้ดูแล้วน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้อง
กับนางทองแวว  ต่อชีพ  ซ่ึงกล่าวว่า  

“การฝึกหัดท าหัตถกรรมทอผ้า ฟังค าอธิบาย และจะต้องลงมือท าปฏิบัติ
จริง และเคยเห็นบรรพบุรุษย่า ยาย ท ามาก่อน”  

(นางทองแวว  ต่อชีพ, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2560)  

และสอดคล้องกับ นางอารมณ์  ทาริน กล่าวว่า 

“การฝึกหัดท าหัตถกรรมจักสานกระติบข้าว จะต้องฟังค าอธิบาย และ
ผู้รับการถ่ายทอดจะต้องลงมือท าและปฏิบัติจริง ยกตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการสาน
กระติบข้าว 

 

 

 

 

 น าปล้องไม้ไผ่มาตัดหัวท้ายเอาข้อออกความยาวประมาณ 40 เซนติเมตร แล้ว
น ามาผ่าท าเป็นเส้นตอกกว้างประมาณ 2-3 ม.ม. ขูดให้เรียบและบาง เพ่ือความคงทนและสวยงาม 

 น าเส้นตอกที่ได้มาสานเป็นรูปร่างกระติบข้าว ด้วยลวดลายการสานที่เรียกว่า   
ลายสอง และลายสาม ซึ่งลวดลายด้านนอกของกระติบข้าวจะสานด้วยลายที่เรียกว่าลายสอง ส่วนลวดลาย
ด้านในสานด้วยลวดลายที่เรียกว่าลายสาม (ลายกุ๊บ) 

 ขั้นตอนการท าฝาปิด จะใช้ตอกที่มีความกว้างประมาณ 1 นิ้ว สานเป็นลายขัด 
และลายตามะกอก 

 น าฝาปิดหัวท้ายมาตัดเป็นวงกลม แล้วน ามาประกอบเข้าท่ีปลายทั้งสองข้าง 

 น าเส้นหวายที่เตรียมไว้เหลาเป็นเส้นเล็กๆ และน ามาสานลายจูมนาง ท าเป็น
ลวดลายขอบของฝากระติบข้าว เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม (ลวดลายจูมนางที่ปรากฏบนฝากระติบเป็นขั้นตอน
ที่ท าเพ่ือความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของการท ากระติบข้าวของชุมชนต าบลโคกม่ังงอย) 

 น าก้านตาลที่ม้วนไว้มาเย็บติดกับส่วนที่เป็นตัวกระติบข้าว 

 น ากระติบข้าวที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปรมควันจากฟางข้าว โดยน ากระติบ
ข้าวบรรจุลงไปในกระป๋องปี๊บเจาะรู แล้วรมควัน เพ่ือกันแมลงเจาะ และเพ่ือให้ได้สีที่มีความสวยงาม 
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 เจาะรูที่เชิงกระติบข้าว ด้วยเหล็กแหลม 2 รู ให้ตรงข้ามกัน แล้วท าหูที่ฝาด้านบน 
ตรงกับรูที่เจาะเชิงไว้ แล้วใช้ด้ายไนล่อนสอดเข้าไปท าเป็นสายสะพาย 

และสอดคล้องกับ นายสุข  คองพวก กล่าวว่า  

“การฝึกหัดการจักสานไซดักปลา จะต้องอธิบาย และท าให้ดู และลองท า
ปฏิบัติจริงจึงจะเข้าใจวิธีการท า โดยมีขั้นตอนดังนี้  

 น าไม้ไผ่ที่มีความยาวประมาณ 2 ปล้องไผ่ มาเหลาเป็นเส้นตอกให้เล็กเป็นเส้นกลม 

 น าเส้นตอกที่ได้มามัดปลายด้านหนึ่งรวมกัน  

 น าเส้นตอกอีกส่วนหนึ่งสานขวางสลับกันไปตั้งแต่ด้านล่าง และผู้สานจะต้องบังคับ
รูปทรงป่องแคบตามลักษณะของการใช้งาน 

 บริเวณตรงกลางค่อนไปทางปลายจะเจาะใส่งาอีกด้านละช่อง เพ่ือให้เป็นส่วนที่
ปลาวิ่งเข้าและน าออก 

ผลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุดังกล่าวข้างต้น พบว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการทอผ้าและการจักสาน ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุให้ความเห็นว่า การปฏิบัติจริงเป็นวิธีการที่จะท าให้
ผู้รับการถ่ายทอดเกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ถ่ายทอดจะบรรยายอธิบาย
ให้ผู้รับการถ่ายทอดทราบตั้งแต่วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ และอธิบายขั้นตอนการท าแต่ละขั้นตอนอย่าง
ละเอียด พร้อมกับสาธิต แล้วให้ผู้รับการถ่ายทอดปฏิบัติจริง แต่วิธีการดังกล่าวในปัจจุบัน พบว่า ยังเป็น
ปัญหาเนื่องจากขาดผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งบุตรหลานคนรุ่นหลังไม่ให้ความสนใจ จึงท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้  
ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
การจะท าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความยั่งยืนได้ และเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจศึกษา  
อีกทางหนึ่งคือการรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารหรือข้อมูลออนไลน์ 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน และการเผยแพร่ในรูปแบบดังกล่าว จะเป็นช่องทางหนึ่งที่น าไปสู่
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต  

กล่าวโดยสรุป  การบันทึกรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ทั้งด้านหัตถกรรมการจักสาน และหัตถกรรมการทอผ้า ยังไม่มีผู้รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็น
เอกสาร  ในส่วนของรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ถ่ายทอดได้บอกเล่าจากประสบการณ์
ว่า ควรใช้วิธีการปฏิบัติจริง และหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งเสริมจัดหาเวทีให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาท
ในการถ่ายทอดโดยใช้วิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสมตามวิธีที่ผู้สูงอายุเลือกและเหมาะสมกับการถ่ายทอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน จะท าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความยั่งยืน และเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 
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4) รูปแบบ และวิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาและเกิดความย่ังยืน 

จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่การพัฒนาและเกิดความยั่งยืนนั้น พบว่า ผู้สูงอายุเลือกใช้รูปแบบและวิธีการในการถ่ายทอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปฏิบัติจริง เนื่องจากวิธีการปฏิบัติจริง เป็นการฟังค าบรรยาย อธิบาย และการสาธิต 
แล้วน าไปปฏิบัติจริง และจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจากบรรพ
บุรุษก็ได้รับการถ่ายทอดด้วยวิธีการดังกล่าว ผู้สูงอายุจึงมองว่าวิธีการปฏิบัติจริง เหมาะสมกับการถ่ายทอด
ภูมปิัญญาท้องถิ่นท่ีตนเองท าอยู่ ทั้งหัตถกรรมทอผ้า และหัตถกรรมจักสาน   

ซึ่งสอดคล้องกับนางทองแวว  ต่อชีพ กล่าวว่า  

“การฝึกหัดท าหัตถกรรมทอผ้า จะต้องฟังค าอธิบาย ดูวิธีการท าจากการ
สาธิต แล้วต้องลงมือท าปฏิบัติจริง และเคยเห็นบรรพบุรุษย่า ยาย ท ามาก่อน”  

(นางทองแวว  ต่อชีพ, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2560) 

และสอดคล้องกับนางตุ้มทอง  นาคค า กล่าวว่า 

“การทอผ้าที่ท าอยู่นั้น ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ พบเห็น ปู่ย่า
ตายายเป็นคนท า และได้ฝึกหัดสืบต่อกันมา ตั้งแต่เม่ือครั้งยังเป็นสาวได้เริ่มฝึกหัด
ทอผ้า โดยตนจะได้รับค าฟังค าอธิบาย และจะต้องลงมือท าปฏิบัติจริง จนเกิด
ความเข้าใจ และเกิดความช านาญ”  

(นางตุ้มทอง  นาคค า, สัมภาษณ์ 26 กรกฎาคม 2560) 

และสอดคล้องกับ นายสุข  คองพวก กล่าวว่า  

“การฝึกหัดการจักสานไซดักปลา จะต้องอธิบาย พร้อมทั้งท าให้ดู และ
ลองท าปฏิบัติจริงจึงจะเข้าใจวิธีการท า” 

ส่วนประเด็นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืนนั้น จากบทสัมภาษณ์ตัวแทน
ผู้สูงอายุ พบว่า จากสภาพปัญหาที่เกิดจากบุตรหลาน และคนรุ่นหลังไม่ค่อยให้ความสนใจในการรับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ใช้รูปแบบการปฏิบัติจริง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ความต้องการทางด้านรายได้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งยังขาดแรงกระตุ้น  
ส่งเสริมให้คนรุ่นหลังให้ความส าคัญและความสนใจ จึงท าให้ผู้สูงอายุไม่มีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่บุตรหลาน คนรุ่นหลัง หากการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้มีการรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และหากไม่มีช่องทางอ่ืนในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน อาจจะ  
มีผลท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไปในที่สุด 
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จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นว่าหากต้องการ
ที่จะพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น ควรมีการรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ือเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษา และอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งให้บุตรหลาน คนรุ่นหลังและผู้ที่
สนใจ ได้รับแรงกระตุ้นความสนใจ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกที่จะท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความยั่งยืนได้อีก
ทางหนึ่ง  

สอดคล้องกับนางตุ้มทอง  นาคค า กล่าวว่า 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้าที่ตนท าอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้
รับความสนใจจากลูกหลาน จึงไม่มีโอกาสได้ถ่ายทอดให้ใคร นอกจากแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันกับน้องสาวและเพ่ือนๆ ที่ท าเหมือนกัน ในอนาคตก็อาจจะสูญหายไปได้ 
แต่ถ้าหากได้มีการรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้ และเผยแพร่ออกไป 
อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความยั่งยืนได้” 

และสอดคล้องกับนายชัยวัฒน์  ธงภักดี 

“ลูกหลานไม่ได้ให้ความส าคัญและไม่สนใจที่จะฝึกหัดท าจักสาน ในขณะ
ที่สามารถน ามาเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ เพราะคิดว่า
ท างานอ่ืนได้รับค่าตอบแทนมากกว่า ซึ่งตนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะภูมิปัญญาที่ตน
ท าอยู่ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูง แต่หาก
ต้องการที่จะท าให้ภูมิปัญญาเกิดความยั่งยืนได้นั้น คงต้องเขียนขึ้นมาเป็นเอกสาร 
เพ่ือเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้อ่าน และศึกษา”  

กล่าวโดยสรุป  รูปแบบ และวิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนนั้น วิธีการถ่ายทอดที่มีความเหมาะสม ตัวแทนผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
วิธีการปฏิบัติจริง เป็นวิธีที่เหมาะสมเนื่องจากวิธีการปฏิบัติจริง เป็นการ ฟังค าบรรยาย อธิบาย การสาธิตแล้ว
น าไปปฏิบัติจริง และหากต้องการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป จ าเป็นจะต้องมีทางเลือกหรือช่องทางในการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นทางเลือกในการเผยแพร่ และ
กระตุ้นความสนใจของบุตรหลาน คนรุ่นหลัง ต่อไปในอนาคต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีเวทีในการถ่ายทอด  ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ฐานการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจะน าไปสู่การเปิดเวทีให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทในการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้อีกทางหนึ่ง และพัฒนาความรู้ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้มากขึ้น  
เพ่ือน าไปสู่ความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
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สรุปประเด็นที่ปรากฏจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

1) ผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม (ต้น : กลาง : ปลาย) มีบทบาท
ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับคนรุ่นหลังน้อยมาก และผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยมีบทบาทการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท าอยู่นั้นไม่ได้รับความสนใจจากบุตรหลาน  
คนรุ่นหลัง ในขณะที่ผู้สูงอายุต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้กับบุตรหลาน คนรุ่นหลัง เพ่ือให้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุท านั้นยังคงอยู่คู่ชุมชนสืบต่อไป ซึ่งหากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริม 
ให้ผู้สูงอายุมีเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจะท าให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น  
คนรุ่นหลังให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น  

2) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ 
พบว่า กิจกรรมหรือโครงการ ที่หน่วยงานจัดท าขึ้นนั้น เป็นการฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชน  
มีอาชีพ แต่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ จึงท าให้
การฝึกอาชีพใหม่ไม่เกิดความยั่งยืนในชุมชน และผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม
การฝึกอาชีพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นฐานการสร้างรายได้ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบัน และความต้องการของตลาด 
โดยไม่จ าเป็นต้องฝึกอาชีพใหม่ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลัง
ได้อีกทางหนึ่ง 

3) การบันทึกรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรมจักสานและหัตถกรรมทอผ้าของชุมชน
ต าบลโคกมั่งงอย ยังไม่มีใครบันทึกรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นตรงกันว่า การ
บันทึกรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต าบลโคกมั่งงอย และอาจจะเป็นช่องทางที่สามารถกระตุ้นให้คนรุ่นหลังเกิด
ความสนใจมากขึ้น 

4) รูปแบบและวิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากประสบการณ์การเป็นผู้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นตรงกันว่า วิธีที่มีความเหมาะสมกับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมจักสาน และหัตถกรรมทอผ้า ซึ่งผู้ถ่ายทอดจะต้องอธิบายทุก
ขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมทั้งสาธิตให้ดู และให้ผู้รับการถ่ายทอดปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดเกิด
ความเข้าใจและน าไปใช้งานได้จริง 

5) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นตรงกันว่า การฝึก
อาชีพโดยเลือกอาชีพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้เป็นฐานในการสร้างรายได้ให้ชุมชนเปิดเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเยาวชน คนรุ่นหลัง รวมถึงการ
พัฒนาตัวแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความยั่งยืนได้  
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4.2 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า 

 4.2.1 ปัญหาด้านผู้ถ่ายทอด 

จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ พบว่า  ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้ถ่ายทอด ในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และ
จากการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ดังนั้น ผู้ถ่ายทอดจ าเป็นจะต้องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสอนต่อให้  
คนรุ่นหลัง ลูกหลานโดยไม่หวงความรู้ เพราะหากไม่มีการถ่ายทอดให้ลูกหลานได้เรียนรู้ไว้จะท าให้ภูมิปัญญา
ที่มีอยู่ในชุมชนสูญหายไป ซึ่งในปัจจุบันเยาวชน ลูกหลานรุ่นใหม่ๆ ในชุมชนไม่ได้ให้ความส าคัญกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมากนัก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก 

“ล าพังตนเองเป็นผู้บอกลูกหลานให้มาฝึกหัด ก็ไม่สามารถท าให้ลูกหลาน
หันมาให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาด้านการทอผ้าที่ตนเอง 
ท าได้ ต้องอาศัยหน่วยงาน เข้ามาส่งเสริมสนับสนุน หรือจัดเวทีส าหรับเปิดโอกาส
การถ่ายทอด เพ่ือเป็นการกระตุ้นลูกหลานและเยาวชนให้เกิดความสนใจมากข้ึน” 

(นางทองแวว  ต่อชีพ) 

“ไม่มีความรู้ที่จะท าการรวบรวมข้อมูลเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ให้
ลูกหลานได้ศึกษา”  

(นางอารมณ์  ทาริน) 

สรุปได้ว่า  ปัญหาที่เกิดจากผู้ถ่ายทอด คือ ยังไม่มีโอกาสที่เป็นทางการ และไม่มีความรู้พอที่จะ
ท าการรวบรวมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้ ซึ่งบุตรหลาน เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ประกอบอาชีพอ่ืน และไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเป็นผู้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นอาชีพเสริม และเพ่ือการอนุรักษ์ไว้สืบทอดต่อไป 

ดังนั้นการจัดท าการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการวิธีการขั้นตอนในการ
ท าภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ การรับสารของเยาวชนคนรุ่นใหม่  
ให้ได้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองนั้น โดยการน าส่งเอกสารการรวบรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปเผยแพร่  
ยังโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  
  



“บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย                          
อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ”  โดย  อ.โชติกา  สิงหาเทพ  อ.ธนิกานต์  ศรีจันทร์  อ.เสาวนีย์  จันทสังข์ 

 

 

72 
 

4.2.2 ปัญหาด้านผู้รับการถ่ายทอด 

จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ พบว่า  ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้รับการถ่ายทอด เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจาก
คนรุ่นใหม่ ลูกหลานไม่สนใจภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพราะคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นาน 

“ลูกหลาน ไม่ค่อยให้ความสนใจกับการฝึกหัดการทอผ้า เพราะเอาเวลา
ไปท างานอย่างอ่ืน หรือถ้าเป็นเด็กๆ ก็จะสนใจสื่อเทคโนโลยีมากกว่าความสนใจ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น”  

(นางตุ้มทอง  นาคค า) 

นอกจากนี้ ปัญหาหนึ่งที่พบในด้านการขาดผู้รับการถ่ายทอดคือ ค่านิยม และทัศนคติของคน 
ในชุมชน กล่าวคือ ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่ คิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นาน  
อีกท้ังเมื่อท าเสร็จแล้ว ก็ขายได้ในราคาถูก ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป  

“ลูกหลานไม่ได้ให้ความส าคัญ และไม่สนใจที่จะฝึกหัดท าจักสานในฐานะ
ที่สามารถน ามาเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้ครอบครัว เพราะคิดว่าท างาน
อ่ืนได้รับค่าตอบแทนมากกว่า” 

(นายชัยวัฒน์  ธงภักดี) 

สรุปได้ว่า  ปัญหาด้านผู้รับการถ่ายทอด คือการขาดผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งเกิดจากยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลท าให้ค่านิยม ทัศนคติเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมีความคิดว่าการฝึกหัดท าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมด้านจักสานหรือทอผ้า เป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลา ใช้เวลานานในการฝึกหัดซึ่งหาก
ปล่อยให้เป็นแบบนี้เรื่อยไปไม่หาทางแก้ไข หรือหาวิธีการอนุรักษ์ไว้ก็อาจท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไป 

 4.2.3 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 

จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อม แม้ว่าวัสดุอุปกรณ์
ส่วนใหญ่สามารถหาได้ในชุมชน แต่มีวัสดุบางชนิดที่ไม่มีในชุมชน เช่น ต้นหวาย และไม้ไผ่ไร่ เป็นต้น ซึ่ง
จะต้องสั่งซื้อจากชุมชนอ่ืน เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อมของชุมชนไม่เอ้ือต่อการ
ปลูกต้นไม้บางชนิด ซึ่งการสานกระติบข้าวจะเลือกใช้ไม้ไผ่ไร่เพราะเนื้อไม้มีความเหนียว และมีความทนทาน 

“วัสดุบางชนิดเช่นต้นหวาย และไม้ไผ่ไร่ ต้องสั่งซื้อจากที่อ่ืน เพราะใน
ชุมชนไม่มีใครปลูก และไม่มีสถานที่ปลูก”                       

(นางอารมณ์  ทาริน) 

สรุปได้ว่า  ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อการเพาะปลูกต้นไม้บางชนิด เพราะข้อจ ากัด
ของสถานที่ ส่งผลท าให้การจักสานมีข้อจ ากัดหรือมีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ยากล าบาก
มากขึ้น  
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 4.2.4 ปัญหาด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 

จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  ยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมเท่าที่ควร เนื่องจากภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมการจักสาน และภูมิปัญหาด้านหัตถกรรม
ทอผ้า ยังไม่มีการรวมกลุ่มสมาชิก จึงท าให้ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์อย่าง
เต็มที่ และยังไม่เป็นรูปธรรม 

สรุปได้ว่า  ปัญหาด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ หากต้องการได้รับการสนับสนุนส่งเสริม  
ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น จะต้องมีการรวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 4.2.5 ปัญหาด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จากบทสัมภาษณ์ตัวแทนผู้สูงอายุ พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริม
การฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน แต่เป็นการฝึกอาชีพใหม่ที่ไม่ใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงไม่สอดคล้องกับ  
วิถีชีวิตของชุมชน อีกทั้งอาชีพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมอย่างเป็น
รูปธรรม 

สรุปได้ว่า  ปัญหาด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาให้การสนับสนุน แต่ยังไม่ใช่การสนับสนุน
อาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่แต่เดิม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

สรุปประเด็นที่ปรากฏจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1) เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นผู้รับการ
ถ่ายทอด จึงท าให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังไม่มีบทบาทในการถ่ายทอด อีกทั้งยังขาด
การส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนเปิดเวทีเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทในการถ่ายทอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ชุมชนมีข้อจ ากัด สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการ
เพาะปลูกต้นไม้บางชนิด ที่จากเดิมเคยเพาะปลูกได้ในชุมชน  อีกทั้งพ้ืนที่เพาะปลูกในชุมชนมีจ ากัดส่งผลให้
วัสดุที่ใช้หายากมากขึ้น และต้องพ่ึงพาวัสดุจากแหล่งอ่ืนซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตตามมา 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมหรือโครงการไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนอาชีพที่เกิดจาก  
ภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิม อีกท้ังการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องมีการรวมกลุ่มสมาชิก จึงจะสามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  
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4.3 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการจัดสนทนากลุ่มย่อย (focus  group) โดยตัวแทนผู้สูงอายุ ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอ 
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นนี้เป็นการน าเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือก าหนดโอกาสและความ
เป็นไปได้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินค้าชุมชน ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้สูงอายุ ซ่ึงต าบลโคกม่ังงอย มุ่งพัฒนาบนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของวิถีชีวิตชุมชนไปยังคนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาชุมชน
ที่มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

4.3.1 ความพอประมาณ  จากการวิจัย พบว่า การที่ผู้สูงอายุในชุมชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการสร้างเป็นฐานการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น การจักสาน การทอผ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รับสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ และมาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตราบจนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อมีอายุมากขึ้นจึงหันมาท าอาชีพเสริมที่มาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งอาชีพที่มีความสอดคล้องกั บวิถีการ
ด ารงชีวิตในชุมชน และเหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัยของตนเอง 

4.3.2 ความมีเหตุผล  จากการวิจัย พบว่า การที่ผู้สูงอายุในชุมชนได้เลือกท าอาชีพเสริมที่มาจาก    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เป็นการประเมินความเหมาะสมของตนเองและชุมชนได้อย่างลงตัว โดยเลือกที่จะใช้
วัสดุที่หาได้ในชุมชนเป็นหลัก และเลือกภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับตนเองน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกับ
สถานภาพของตนเองและชุมชน 

4.3.3 มีภูมิคุ้มกัน  จากการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เพราะเมื่อตนเองมีสภาพ
ร่างกายที่ไม่แข็งแรง ส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมความพร้อมจากการเลือกอาชีพตามความถนัดและความ
เหมาะสมของตนเอง ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง และครอบครัวตาม
ก าลังความสามารถ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้ลูกหลานได้ 

4.3.4  เงื่อนไข  คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 

1) เงื่อนไขความรู้  ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่จะต้องสืบทอดต่อไป จึงท าให้ผู้สูงอายุเป็นผู้มีความสามารถและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาชุมชน 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

2) เงื่อนไขคุณธรรม ผู้สูงอายุในชุมชน ได้ยึดหลักศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงชีวิต จึงมีความสามัคคีกันในการท ากิจกรรม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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จากข้อมูลข้างต้น ผู้สูงอายุในชุมชนต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ความพอประมาณ การรู้จักประมาณตน โดยการวิเคราะห์ความ
เหมาะสม และศักยภาพ เลือกอาชีพที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตในชุมชน เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกายและวัยของตนเอง สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนได้รับการถ่ายทอดมาสู่การสร้างรายได้แบ่งเบา
ภาระครอบครัว ความมีเหตุผล การที่ผู้สูงอายุได้น า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างรายได้เสริมให้กับ
ตนเองและครอบครัวนั้น เนื่องจากผู้สูงอายุได้ประเมินความเหมาะสมทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถหาได้
ในชุมชนและมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและความถนัดของตน อีกท้ังมองว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตนเอง
ได้ท าขึ้นนั้น ทั้งการจักสานหรือการทอผ้า สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เมื่อตนผลิตขึ้นมาก็สามารถ
ขายให้กับคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงได้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องใช้สอยในครัวเรือน และ  
มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งผู้สูงอายุได้เตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการเลือกอาชีพที่มีความเหมาะสม และตาม
ความสามารถของตนที่ได้รับถ่ายทอดมา อีกทั้งการเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถน ามาสู่การพัฒนาสร้าง
เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้แบ่งเบาภาระของครอบครัวแล้ว ผู้สูงอายุยังได้ตระหนักถึงความยั่งยืนของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการเลือก การประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม หากวัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากธรรมชาติ 
ผู้สูงอายุจะให้ความส าคัญกับการปลูกทดแทนเพ่ือไม่ให้เกิดการขาดแคลนหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสินค้าจะผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  

นอกจากนี้ ยังเน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ ซึ่งผู้สูงอายุได้ให้ความส าคัญกับเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้าหรือผู้บริโภค จะต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีความประณีต 
สวยงาม คงทน เหมาะสมกับราคา  

สรุปได้ว่า  “บทบาท” ผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้สูงอายุชุมชนโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผู้สูงอายุมีข้อโดดเด่นในด้านการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีอายุมากขึ้นจึงหันมาท าอาชีพเสริมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วัสดุที่หาได้ใน
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน อีกทั้งผู้สูงอายุยังได้มี
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้อีกด้วย เช่น 
การท าเครื่องจักสานได้มีการประยุกต์ใช้วัสดุที่น ามาใช้ทดแทนวัสดุหายาก และเปลี่ยนมาเป็นใช้วัสดุที่ช่วย
เพ่ิมความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน อีกทั้งในการทอผ้าผู้สูงอายุยังได้มีการคิดค้น ประยุกต์ลวดลายให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและกลุ่มผู้ใช้ และยังคิดค้นลวดลายการทอผ้าที่จะพัฒนาเป็น
ลวดลายที่แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน คือการคิดค้นลวดลายละมั่ง ที่แสดงถึงที่มาของต าบลโคก 
มั่งงอย จึงนับว่าเป็นข้อโดดเด่นของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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ส่วนข้อด้อยเกี่ยวกับ “บทบาท” ผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้สูงอายุชุมชนโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ในด้านการน าเงื่อนไขความรู้
และคุณธรรมมาปฏิบัติ ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เนื่องจากอายุมากแล้วการน าความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหานั้น บางครั้งต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ช่วยเข้ามาช่วยเหลือในการขับเคลื่อนให้
เกิดการพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน  

4.4 ผลจากการค้นหาประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 ผลจากการค้นหาประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเลือกอาสาสมัครเพ่ือเป็นตัวแทน
เข้าร่วมกิจกรรมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

4.4.1 จากสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับบทบาทด้านผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงเห็นควรจัดท าเอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการศึกษาค้นคว้าของผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้า เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าจึงควรสร้างลายมัดหมี่เป็นลวดลายละมั่ง ตามชื่อต าบลโคกมั่งงอย 

4.4.3 จากสภาพปัญหาการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาชีพจากฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงควรให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมจักสาน และกลุ่มหัตถกรรมทอผ้า 

4.4.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยง ช่วยดูแลระบบบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ไม่ให้เกิดการล่มสลาย  

4.4.5 ควรก าหนดพื้นที่สาธารณะเพ่ือปลูกต้นไผ่ไว้ใช้เองในชุมชนส าหรับกลุ่มหัตถกรรมจักสาน  
 

4.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 

จากการจัดสนทนากลุ่มย่อย (focus  group) โดยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน
ผู้น าชุมชน ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

4.5.1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีความถนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละ
ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านหัตถกรรมจักสาน และด้านหัตถกรรมทอผ้า จัดตั้งกลุ่มเพ่ือรับการสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

4.5.2 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปขยายผลและเผยแพร่ให้รู้จักกันแพร่หลาย 
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4.5.3 กิจกรรม/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรเน้นการส่งเสริมอาชีพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

4.5.4 หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ควรประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชน 

4.5.5 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การพัฒนา
ลวดลายการทอผ้าที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผล 

การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้น
การใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ สูงอายุ เกี่ยวกับบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่สังคม ชุมชน รวมถึงสภาพปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจัดท าข้อเสนอและเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
และวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participator Action Research : PAR) ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยที่
ประยุกต์เอาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) 
ผสมเข้าด้วยกัน สรุปผลการวิจัยแบ่งออกได้เป็น หัวข้อหลัก ดังนี้ 

5.1.1 บทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การวิจัยนี้ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนโดยก าหนด
หมู่บ้านละ 2 คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน และกระจายช่วงอายุตามกลุ่ม ดังนี้  1) ผู้สูงอายุวัยต้น 
(อายุ 60-69 ปี)  2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี)  3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)  จากจ านวน 5 
หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านโคกมั่งงอย (หมู2่)  2) บ้านโนนประดู ่(หมู3่)  3) บ้านหนองโน (หมู4่)  4) บ้านหนองโน 
(หมู1่2)  และ 5) บ้านโคกมั่งงอย (หมู1่0)  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุมากท่ีสุดในล าดับที่ 1-5 

5.1.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) 
จ านวน 6 คน รองลงมาเป็นผู้สูงอายุในวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) จ านวน 3 คน และเป็นผู้สูงอายุในวัยปลาย 
(อายุ 80 ปีขึ้นไป) จ านวน 1 คน มีภูมิล าเนาอยู่ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  เป็น
เกษตรกรท าไร่ท านา และมีอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมจักสาน และหัตถกรรมทอผ้า  
มีประสบการณ์ด้านการท างานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ และจากการเรียนรู้กับคน  
ในชุมชน ส่วนใหญ่ยึดเป็นอาชีพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจังเมื่อมีอายุมากขึ้น 
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5.1.3 บทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการน าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

ผู้สูงอายุให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า เนื่องจากบุตรหลานคนรุ่นใหม่ มองว่าการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นการท าที่ค่อนข้างยุ่งยาก และเม่ือท าเสร็จแล้วสินค้ามีราคาถูก จึงท าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชนนั้น 
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากัดอยู่แค่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ 

5.1.4 การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 
เนื่องจากกิจกรรมหรือโครงการที่เคยเข้าร่วมนั้นไม่ได้มีลักษณะโครงการที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุทั่วไป 

5.1.5 การบันทึกรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนต าบลโคกมั่งงอย ยังไม่ได้มีการรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะ 
ไม่คาดคิดว่าจะต้องรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ ซึ่งที่ผ่านมาการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นการถ่ายทอดโดยการสอนอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด สาธิต และผู้รับการถ่ายทอด
ปฏิบัติตาม เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดปฏิบัติได้จริง 

5.1.6 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ปัญหาที่เกิดจากผู้ถ่ายทอด คือ ยังไม่มีโอกาสที่เป็นทางการและไม่มีความรู้พอที่จะท าการ
รวบรวมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ ซึ่งบุตรหลาน เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ประกอบอาชีพอ่ืนและไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเป็นผู้รับการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นอาชีพเสริม และเพ่ือการอนุรักษ์ไว้สืบทอดต่อไป 

2) ปัญหาด้านผู้รับการถ่ายทอด คือ การขาดผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งเกิดจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลท าให้ค่านิยม ทัศนคติเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมีความคิดว่าการฝึกหัดท าภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่า
จะเป็นหัตถกรรมด้านจักสาน หรือทอผ้า เป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลา ใช้เวลานานในการฝึกหัด ซึ่งหากปล่อยให้
เป็นแบบนี้เรื่อยไป ไม่หาทางแก้ไข หรือหาวิธีการอนุรักษ์ไว้ก็อาจท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไป 

3) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ที่ไม่เอ้ือต่อการเพาะปลูกต้นไม้บางชนิดเพราะข้อจ ากัดของสถานที่ 
ส่งผลท าให้การจักสานมีข้อจ ากัด หรือมีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ียากล าบากมากข้ึน 

4) ปัญหาด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ หากต้องการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น จะต้องมีการรวมกลุ่มสมาชิก เพ่ือด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) ปัญหาด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาให้การสนับสนุน แต่ยังไม่ใช่การสนับสนุนอาชีพ 
ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่แต่เดิม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 
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5.1.7 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ในประเด็นแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

1) ความพอประมาณ  ผู้สูงอายุในชุมชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการสร้างเป็นฐานการ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น  การจักสาน การทอผ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับสืบทอด
กันมาจากบรรพบุรุษ และมาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตราบจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อมีอายุมากขึ้นจึงหันมาท าอาชีพเสริมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
วัสดุที่หาได้ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังอาชีพที่มีความสอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตในชุมชน และเหมาะสม
กับสภาพร่างกายและวัยของตนเอง 

2) ความมีเหตุผล  ผู้สูงอายุในชุมชนได้เลือกท าอาชีพเสริมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เป็น
การประเมินความเหมาะสมของตนเองและชุมชนได้อย่างลงตัว โดยเลือกท่ีจะใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนเป็นหลัก 
และเลือกภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับตนเองน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีความเหมาะสม กับสถานภาพของตนเองและชุมชน 

3) มีภูมิคุ้มกัน  ผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เพราะเมื่อตนเองมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง  
ส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมความพร้อมจากการเลือกอาชีพตามความถนัดและความเหมาะสมของตนเอง ที่มาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกท้ังยังสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง และครอบครัวตามก าลังความสามารถ ถือเป็นการ
เตรียมความพร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้ลูกหลานได้ 

4)  เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 

4.1) เงื่อนไขความรู้  ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่จะต้องสืบทอดต่อไป จึงท าให้ผู้สูงอายุเป็นผู้มีความสามารถ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนา
ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

4.2) เงื่อนไขคุณธรรม  ผู้สูงอายุในชุมชนได้ยึดหลักศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด ารงชีวิต จึงมีความสามัคคีกันในการท ากิจกรรม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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5.1.8 ผลจากการค้นหาประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

ผลจากการค้นหาประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเลือกอาสาสมัครเพ่ือเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) จากสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับบทบาทด้านผู้ถ่ายทอด และผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงเห็นควรจัดท าเอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการศึกษาค้นคว้าของผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้า เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าจึงควรสร้างลายมัดหมี่เป็นลวดลายละมั่ง ตามชื่อต าบลโคกมั่งงอย 

3) จากสภาพปัญหาการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาชีพจากฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงควรให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมจักสาน และกลุ่มหัตถกรรมทอผ้า 

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยง ช่วยดูแลระบบบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน  ไม่ให้เกิดการล่มสลาย  

5) ควรก าหนดพื้นที่สาธารณะเพ่ือปลูกต้นไผ่ไว้ใช้เองในชุมชนส าหรับกลุ่มหัตถกรรมจักสาน 

5.1.9 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 

จากการจัดสนทนากลุ่มย่อย (focus  group) โดยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
ตัวแทนผู้น าชุมชน ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีความถนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละ
ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านหัตถกรรมจักสาน และด้านหัตถกรรมทอผ้า จัดตั้งกลุ่มเพ่ือรับการสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปขยายผลและเผยแพร่ให้รู้จักกันแพร่หลาย 

3) กิจกรรม/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรเน้นการส่งเสริมอาชีพที่มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

4) หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ควรประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชน 

5) ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การพัฒนา
ลวดลายการทอผ้าที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
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5.2 อภิปรายผล 

ส าหรับการอภิปรายผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) บทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือการน าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน  2) ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ดังต่อไปนี้  

5.2.1 บทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการน าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน  

บทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น พบว่า ยังไม่ได้รับความสนใจจากบุตร
หลาน คนรุ่นใหม่ เนื่องจากถูกมองว่าเป็นการท าที่ค่อนข้างยุ่งยาก และขายได้ราคาถูก จึงท าให้การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาสู่ชุมชนนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากัดอยู่แค่ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่  

ซึ่งสอดคล้องกับ จิรันธนิน วงษ์รวีรัตน์ และสุรีย์ ธรรมิกบวร (ออนไลน์) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานต้นไหลตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีปัญหาด้านการสืบทอดภูมิปัญญาจักสานต้นไหล 
มีการสืบทอดน้อยลง คนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความส าคัญเนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เบี่ยงเบนความสนใจในการท า
มากกว่า คือ การไปท างานในชุมชนเมืองหรือใช้เวลาว่างในการท างานประเภทอ่ืนที่สามารถสร้างรายได้ดีกว่า 

สรุปประเด็นที่ปรากฏเกี่ยวกับบทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1) ผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย  ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม (ต้น:กลาง:ปลาย) มีบทบาทใน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับคนรุ่นหลังน้อยมาก และผู้สูงอายุแต่ละช่วงวัยมีบทบาทการถ่ายทอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท าอยู่นั้นไม่ได้รับความสนใจจากบุตรหลาน  
คนรุ่นหลัง ในขณะที่ผู้สูงอายุต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้กับบุตรหลาน คนรุ่นหลัง เพ่ือให้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุท านั้นยังคงอยู่คู่ชุมชนสืบต่อไป ซึ่งหากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจะท าให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นคนรุ่น
หลังให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น  

2) การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ 
พบว่า กิจกรรมหรือโครงการที่หน่วยงานจัดท าขึ้นนั้น เป็นการฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนมี
อาชีพ แต่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ จึงท าให้
การฝึกอาชีพใหม่ไม่เกิดความยั่งยืนในชุมชน และผู้สูงอายุมีความคิดเห็นว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม
การฝึกอาชีพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นฐานการสร้างรายได้ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบัน และความต้องการของตลาด  
โดยไม่จ าเป็นต้องฝึกอาชีพใหม่ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลัง
ได้อีกทางหนึ่ง 
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3) การบันทึกรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรมจักสานและหัตถกรรมทอผ้าของชุมชน
ต าบลโคกมั่งงอย ยังไม่มีใครบันทึกรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นตรงกันว่า การ
บันทึกรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต าบลโคกมั่งงอย และอาจจะเป็นช่องทางที่สามารถกระตุ้นให้คนรุ่นหลังเกิดความ
สนใจมากขึ้น 

4) รูปแบบ และวิธีการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากประสบการณ์การเป็นผู้รับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นตรงกันว่า วิธีที่มีความเหมาะสมกับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมจักสาน และหัตถกรรมทอผ้า ซึ่งผู้ถ่ายทอดจะต้องอธิบายทุก
ขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมทั้งสาธิตให้ดู และให้ผู้รับการถ่ายทอดปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดเกิด
ความเข้าใจและน าไปใช้งานได้จริง 

5) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นตรงกันว่า การฝึก
อาชีพโดยเลือกอาชีพที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้เป็นฐานในการสร้างรายได้ให้ชุมชน เปิดเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับเยาวชน คนรุ่นหลัง รวมถึงการพัฒนา
ตัวแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด จะท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความยั่งยืนได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับ ยศพร บรรเทิงสุข (2556) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่ชุมชนบ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของ
ชุมชนบ้านหม้อ และเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ผลการศึกษา
พบว่า การจัดการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาในระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 40 ปีนั้น ยังไม่สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตภาชนะดินเผาแบบดั้งเดิม นอกจากนั้น พบว่ายังมีปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย ดังนั้นการที่จะ
คงรักษาภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จึงจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับชุมชน
ต่อวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 

และสอดคล้องกับ จิรันธนิน  วงษ์รวีรัตน์ และสุรีย์  ธรรมิกบวร (ออนไลน์) ได้ศึกษาเรื่อง  การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานต้นไหล ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แนวทางการท างานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดท าแผนงานหรือโครงการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เน้นการลงพ้ืนที่ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลความต้องการที่แท้จริงจากคนในชุมชน และควร
ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปลูกจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนในระดับครอบครัวก่อน  
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เป็นอันดับแรก เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับ มีความรักและหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  
อันจะส่งผลให้การสืบทอดองค์ความรู้การจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหลเป็นมรดกภูมิปัญญาต่อไปยังอนุชน 
รุ่นหลังได ้

และสอดคล้องกับ บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  
จุดแข็งของผู้ประกอบการ คือ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องเงินมาจากบรรพบุรุษ ด้านราคาผลิตภัณฑ์
มีความเหมาะสมกับท้องตลาด อีกท้ังผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทางภาครัฐ  

5.2.2 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1) ปัญหาที่เกิดจากผู้ถ่ายทอด คือ ยังไม่มีโอกาสที่เป็นทางการ และไม่มีความรู้พอที่จะท าการ
รวบรวมเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ ซึง่บุตรหลาน เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ประกอบอาชีพอ่ืน และไม่ได้ให้ความส าคัญกับการเป็นผู้รับการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นอาชีพเสริม และเพ่ือการอนุรักษ์ไว้สืบทอดต่อไป 

2) ปัญหาด้านผู้รับการถ่ายทอด คือการขาดผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งเกิดจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลท าให้ค่านิยม ทัศนคติเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมีความคิดว่าการฝึกหัดท าภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่า
จะเป็นหัตถกรรมด้านจักสาน หรือทอผ้า เป็นเรื่องยุ่งยาก เสียเวลา ใช้เวลานานในการฝึกหัด ซึ่งหากปล่อยให้
เป็นแบบนี้เรื่อยไป ไม่หาทางแก้ไข หรือหาวิธีการอนุรักษ์ไว้ก็อาจท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไป 

3) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ที่ไม่เอ้ือต่อการเพาะปลูกต้นไม้บางชนิด เพราะข้อจ ากัดของสถานที่ 
ส่งผลท าให้การจักสานมีข้อจ ากัด หรือมีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ยากล าบากมากขึ้น 

4) ปัญหาด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ หากต้องการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น จะต้องมีการรวมกลุ่มสมาชิก เพ่ือด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) ปัญหาด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาให้การสนับสนุน แต่ยังไม่ใช่การสนับสนุนอาชีพที่
เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่แต่เดิม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

สรุปประเด็นที่ปรากฏเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ดังนี้ 

1) เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับความสนใจจากเยาวชน คนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นผู้รับการ
ถ่ายทอด จึงท าให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังไม่มีบทบาทในการถ่ายทอด อีกทั้งยังขาด
การส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนเปิดเวทีเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีบทบาทในการถ่ายทอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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2) สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ชุมชนมีข้อจ ากัด สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการเพาะ 
ปลูกต้นไม้บางชนิด ที่จากเดิมเคยเพาะปลูกในชุมชนได้ อีกท้ังพ้ืนที่เพาะปลูกในชุมชนมีจ ากัดส่งผลท าให้วัสดุ
ที่ใช้หายากมากขึ้น และต้องพ่ึงพาวัสดุจากแหล่งอ่ืนซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตตามมา 

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม หรือโครงการไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนอาชีพที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่เดิม อีกทั้งการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องมีการรวมกลุ่มสมาชิก จึงจะสามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  

ซึ่งสอดคล้องกับ จิรันธนิน  วงษ์รวีรัตน์ และสุรีย์  ธรรมิกบวร (ออนไลน์) ได้ศึกษาเรื่อง การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานต้นไหล ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาด้านปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อ
การส่งเสริมการท างานอนุรักษ์ภูมิปัญญาการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหล พบว่า มีปัญหา 4 ด้าน ได้แก่  
1) ปัญหาด้านการสืบทอดภูมิปัญญาจักสานต้นไหล  2) ปัญหาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ 3) ปัญหาด้านวัตถุดิบ 
4) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ 

และสอดคล้องกับ บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ปัญหาที่พบคือขาดบุคคลที่สืบทอดทางด้านการท าเครื่องเงิน ผู้ประกอบการบางรายขาดความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านตราสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ไม่มีการส่งเสริมการขายและการตลาด อีกท้ังไม่สามารถควบคุมราคาของ
เม็ดเงินได้ 

5.2.3 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ในประเด็นแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นฐานการสร้างรายได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

1) ความพอประมาณ  ผู้สูงอายุในชุมชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการสร้างเป็นฐานการ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น การจักสาน การทอผ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับสืบทอด
กันมาจากบรรพบุรุษ และมาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตราบจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อมีอายุมากขึ้นจึงหันมาท าอาชีพเสริมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
วัสดุที่หาได้ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังอาชีพที่มีความสอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตในชุมชน และเหมาะสม
กับสภาพร่างกายและวัยของตนเอง สอดคล้องกับ บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเครื่องเงินใน
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จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรม
เครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่และเพ่ือสืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงิน
ของจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล  
ผลการศึกษาพบว่า ในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการธุรกิจหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินนั้น 
พบว่า จุดแข็งของผู้ประกอบการคือ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่ องเงินมาจากบรรพบุรุษ ด้านราคา
ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับท้องตลาด อีกทั้งผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทางภาครัฐ  
ส่วนปัญหาที่พบ คือ ขาดบุคคลที่สืบทอดทางด้านการท าเครื่องเงิน ผู้ประกอบการบางรายขาดความรู้ความ
เข้าใจทางด้านตราสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ ไม่มีการส่งเสริมการขายและการตลาด อีกทั้งไม่สามารถควบคุม
ราคาของเม็ดเงินได ้

และสอดคล้องกับ จิรันธนิน วงษ์รวีรัตน์ และสุรีย์ ธรรมิกบวร (ออนไลน์) ได้ศึกษาเรื่อง การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานต้นไหล ตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าไหล อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี แนวทางการท างานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดท าแผนงานหรือโครงการอนุรักษ์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เน้นการลงพ้ืนที่ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลความต้องการที่แท้จริงจากคนในชุมชน และควร
ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปลูกจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนในระดับครอบครัวก่อนเป็น
อันดับแรก เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีความซึมซับ มีความรักและหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
อันจะส่งผลให้การสืบทอดองค์ความรู้การจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหลเป็นมรดกภูมิปัญญาต่อไปยังอนุชน 
รุ่นหลังได ้

2) ความมีเหตุผล  ผู้สูงอายุในชุมชนได้เลือกท าอาชีพเสริมที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น เป็นการ
ประเมินความเหมาะสมของตนเองและชุมชนได้อย่างลงตัว โดยเลือกที่จะใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนเป็นหลัก และ
เลือกภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับตนเองน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกับสถานภาพของตนเองและชุมชน  ซึ่ง
สอดคล้องกับ กันตยา  มานะกุล (2550 : 46) ได้กล่าวว่า การที่จะน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้ได้ผลในการ
ด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องเริ่มจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง อะไรและมีหลักการ
ส าคัญอะไรบ้างที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจน เห็นถึงประโยชน์จากการที่จะน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ จึงจะเกิดความสนใจที่จะทดลองน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
ซึ่งสามารถทดลองน ามาประยุกต์ใช้กับตนเอง ทั้งในชีวิตประจ าวันและการด าเนินชีวิตต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืนโดย
ค านึงถึงการพ่ึงพาตนเองเป็นเบื้องต้น 

3) มีภูมิคุ้มกัน  ผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เพราะเมื่อตนเองมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็ งแรง   
ส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมความพร้อมจากการเลือกอาชีพตามความถนัดและความเหมาะสมของตนเอง ที่มา
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง และครอบครัวตามก าลังความสามารถ  
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ถือเป็นการเตรียมความพร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้ลูกหลานได้  ซ่ึงสอดคล้องกับ สายพิณ  
สังคีตศิลป์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา 
งานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เน้นความซื่อสัตย์ ไม่โลภ สุจริต 
ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่คิดค้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดหาวัตถุดิบภายในชุมชน โดยค านึงถึงคุณภาพและการ
น าไปใช้อย่างคุ้มค่า เน้นการตอบสนองตลาดภายในท้องถิ่น ในประเทศและต่างประเทศตามล าดับ ส่งผลให้
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบต่อไป 

4) เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 

เงื่อนไขความรู้ ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่จะต้องสืบทอดต่อไป จึงท าให้ผู้สูงอายุเป็นผู้มีความสามารถ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาชุมชน 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

เงื่อนไขคุณธรรม  ผู้สูงอายุในชุมชนได้ยึดหลักศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการด ารงชีวิต จึงมีความสามัคคีกันในการท ากิจกรรม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) เพ่ือให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์สืบทอดสู่คนรุ่นหลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัด
ให้มีการจัดการความรู้กับชาวบ้านโดยการน าความรู้เผยแพร่ออกมาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้รับสาร 

2) ควรจัดเวทีที ่เหมาะสมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้สูงอายุได้มีบทบาทในการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้สูงอายุน าไปใช้ในการพัฒนาการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ในระบบการศึกษาและผลักดัน
ให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนมาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและน ามารวบรวมเพ่ือเผยแพร่ให้ได้มากข้ึน 

6) ควรศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเป็นสากลและ
น่าสนใจมากขึ้น 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 

1) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีความถนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละ
ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านหัตถกรรมจักสาน และด้านหัตถกรรมทอผ้า จัดตั้งกลุ่มเพ่ือรับการสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไปขยายผลและเผยแพร่ให้รู้จักกันแพร่หลาย 

3) กิจกรรม/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรเน้นการส่งเสริมอาชีพที่มาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

4) หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ควรประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชน 

5) ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การพัฒนา
ลวดลายการทอผ้าที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Form) 

 

โครงการวิจัยเรื่อง 
บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ต าบลโคกม่ังงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า ประจ าปีงบประมาณ 2560 

    
คณะผู้วิจัย นางสาวโชติกา  สิงหาเทพ  

นางสาวธนิกานต์  ศรีจันทร์ 
นางสาวเสาวนีย์  จันทสังข์ 

หัวหน้าคณะวิจัย 
นักวิจัย 
นักวิจัย 

 
 
 

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์นี้มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 2  สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
  

  การบันทึกข้อมูล (ผู้วิจัย) (จดบันทึก, บันทึกเสียง) 

  ผู้สัมภาษณ์ (ผู้วิจัย)...................................................................................................................  

  สัมภาษณ์เมื่อวันที่...............................................................เวลา....................................... ...... 

  สถานที่สัมภาษณ์.............................................................................................................. ........ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ-นามสกุล ....................................................................... .............................................................. 

อายุ....................ปี เพศ...................     อาชีพ.............................................................  

ระดบัการศึกษา...................................................     ชื่อหมู่บ้าน..................................................... 

วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์............................................................................................. ....................... 

บอกเล่าประสบการณ์การท างาน 

............................................................................................................................. .............................................. 

....................................................................................................................................................................... .... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................................................................................................... ........ 
 
ส่วนที ่2   เพ่ือศึกษาบทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และปัญหา อุปสรรค  

ในการด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บทบาทผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์การถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็น ดังนี้ 

1. ท่านมีบทบาทอย่างไรในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการน าความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน  เช่น  

ถ่ายทอดในครอบครัว/กลุ่ม ........................................................................................... ...................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

...........................................................................................................................................................................  
 

2. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือไม่  
และท่านมีบทบาทอย่างไร /มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

........................................................................... ................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 
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3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในต าบลโคกมั่งงอยมีอยู่หลายด้าน ได้แก่ 1) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น  
ทอผ้าไหมพรม หมอนขิด เป็นต้น  2) ด้านเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูกต้นปอเทืองเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดิน 
เป็นต้น  3) ด้านองค์กรชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้าไหมพรม กลุ่มหมอนขิด เป็นต้น  ท่านท าภูมิปัญญาด้านใด 
เพราะเหตุใด และท ามาแล้วกี่ปี 
............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................................................................................... ....................... 

........................................................................................................... ................................................................ 

............................................................................................................................. .............................................. 

4. ท่านได้มีการบันทึกหรือรวบรวมไว้หรือไม่   
- ใครท าหน้าที่รวบรวมเรื่องนี้ / ถ้ายังไม่มีการรวบรวมเพราะเหตุใด  
- ความรู้ภูมิปัญญาลักษณะนี้มีใครท าบ้างท่านเป็นคนแรกในชุมชนที่ท าเรื่องนี้หรือไม่ /ถ้าไม่ใช่คนแรก

ท่านเรียนรู้จากใคร 
- สิ่งที่ท่านท าแตกต่างไปจากสิ่งที่เรียนรู้มาหรือไม่ อย่างไร  
- เพราะเหตุใดจึงมีความแตกต่าง มีความเหมือนความต่างกันในรายละเอียดอย่างไร 

............................................................................................................................. .............................................. 

.......................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. .......................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 
 

5. ท่านมีบทบาทในการมีส่วนร่วมการวางแผนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. .............................................. 

...................................................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................. .............................................................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 
6. ท่านมรีูปแบบ และวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากวิธีการถ่ายทอด 2 รูปแบบ คือ  

6.1 วิธีสาธิต คือ ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกข้ันตอนและปฏิบัติตาม 
..................................................................................................... ...................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

.......................................................................................................................................... ................................. 

................................................................................................. .......................................................................... 
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6.2 วิธีการปฏิบัติจริง คือ ฟังค าบรรยาย อธิบาย การสาธิตแล้วน าไปปฏิบัติจริง 

........................................................................................................... ................................................................ 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................................................................................ ........................... 

....................................................................................................... .................................................................... 

7. ท่านคิดว่าจะมีวิธีอย่างไรที่จะท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนา และเกิดความยั่งยืนต่อไป 

................................................................................................ ........................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

..................................................................................................................................... ...................................... 

............................................................................................ ............................................................................... 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนนิงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ด้านผู้ถ่ายทอด 

1.1 ในฐานะท่านเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ท่านคิดว่าท่านมีข้อจ ากัดในการถ่ายทอดหรือไม่ อย่างไร 
เช่น ต้องการถ่ายทอดเฉพาะคนในครอบครัว เป็นต้น 

............................................................................................................................. .............................................. 

..................................................................................................................................................... ...................... 

............................................................................................................ ............................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

1.2 ท่านได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อคนอ่ืนหรือไม่ ถ้าต้องเตรียมตัวก่อน
ท่านท าอย่างไรบ้าง และท่านคิดว่าอะไรเป็นปัญหาอุปสรรคในการถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ 

................................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

...................................................................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................. .............................................................. 
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2. ด้านผู้รับการถ่ายทอด 

2.1 ท่านคิดว่าในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร 

................................................................................... ........................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................... ............................................................................................  

2.2 ท่านคิดว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถน าความรู้จากการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาให้เป็น
อาชีพที่ยั่งยืนได้หรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................ ... 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................................................................................................... ....... 

2.3 ท่านคิดว่าคนกลุ่มใดควรจะเป็นผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาฯ มากท่ีสุด และกลุ่มใดน้อยที่สุด เพราะ
เหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 

........................................................................................................................................ ................................... 

............................................................................................... ............................................................................ 

............................................................................................................................. .............................................. 

.................................................................................................................................... ....................................... 

3. ด้านสภาพแวดล้อม 

3.1 ท่านคิดว่าสิ่งแวดล้อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไรบ้าง เพราะ
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

............................................................................................................................. .............................................. 

......................................................................................................................................................................... .. 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 
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4. ด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
4.1 ท่านได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานใดหรือไม่ อย่างไร/งบประมาณท่ีได้รับใช้ท าอะไรบ้าง 

เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอท่านมีวิธีการแสวงหางบประมาณอย่างไร หรือท าเท่าที่มี และผลเป็นอย่างไร 

................................................................................... ........................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................... ............................................................................................  

4.2 วัสดุอุปกรณ์ใดบ้างที่ท่านสามารถจัดหาได้จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และวัสดุอุปกรณ์ใดบ้าง
ที่ไม่สามารถหาได้ในชุมชน ซึ่งต้องซื้อหามาจากภายนอก  

..................................................................................................................................................... ...................... 

............................................................................................................ ............................................................... 

............................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................................................................................. .......................... 

5. ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่ อย่างไร  

- ถ้ามี หน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาสนับสนุน 
- หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนในด้านใด  
- ผลจากการสนับสนุนเป็นอย่างไรบ้าง  
- ถ้าไม่มี เหตุใดจึงไม่ได้รับการสนับสนุน  
- ถ้ามีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนในอนาคตท่านต้องการให้เขาสนับสนุนเรื่องใดบ้าง 

................................................................ ...........................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

...........................................................................................................................................................................  
5.2 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนากับหน่วยงานภายนอกหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 

...........................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .............................................. 

............................................................................................................................. .............................................. 

...........................................................................................................................................................................  
ขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ข. 
ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 

เรื่อง บทบาทของผู้สงูอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ต าบลโคกม่ังงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

วัตถุประสงค์ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
ต่อความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ รวม IOC แปลผล 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 
1. เพื่อศึกษา
บทบาท
ผู้สูงอายุใน
การถ่ายทอด
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1. ท่านมีบทบาทอย่างไรในการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการน าความรู้ถ่ายทอด
สู่ชุมชน  เช่น ถ่ายทอดในครอบครัว/กลุ่ม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือไม่ และท่านมีบทบาทอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในต าบลโคกมั่งงอยมีอยู่
หลายด้าน ได้แก่ 1) ด้านอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม เช่น ทอผ้าไหมพรม หมอนขิด   
2) ด้านเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูกต้น
ปอเทืองเพื่อฟื้นฟูสภาพดิน เป็นต้น  
3) ด้านองค์กรชุมชนเช่น กลุ่มทอผ้าไหมพรม 
กลุ่มหมอนขิด เป็นต้นท่านท าภูมิปัญญาด้านใด 
เพราะเหตุใด และท ามาแล้วกี่ปี 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. ท่านมีการรวบรวมภูมิปัญญา/มีการคัดเลือก
ตรวจสอบความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านหรือ
นักวิชาการหรือไม่ 

-1 0 +1 0 0.00 ปรับปรุง 

5. ท่านมีบทบาทในการมีส่วนร่วมการวาง
แผนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในอนาคต
หรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6. ท่านมีรูปแบบ และวิธีการอย่างไรในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จากวิธีการ
ถ่ายทอด 2 รูปแบบ คือ 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

6.1วิธีสาธิต คือ ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบาย
ทุกขั้นตอนและปฏิบัติตาม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6.2 วิธีการปฏิบัติจริงคือ ฟังค าบรรยาย 
อธิบาย การสาธิตแล้วน าไปปฏิบัติจริง 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

 7. ท่านคิดว่าจะมีวิธีอย่างไรท่ีจะท าให้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนา และเกิดความ
ยั่งยืนต่อไป 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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วัตถุประสงค์ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
ต่อความสอดคล้องระหว่าง 
ข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ รวม IOC แปลผล 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 
2. เพื่อศึกษา
ปัญหา 
อุปสรรคใน
การ
ด าเนินงาน
การถ่ายทอด
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1. ด้านผู้ถ่ายทอด       
1.1 ในฐานะท่านเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา  
ท่านคิดว่าท่านมีข้อจ ากัดในการถ่ายทอดหรือไม่ 
อย่างไร เช่น ต้องการถ่ายทอดเฉพาะคนใน
ครอบครัว เป็นต้น 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

1.2 ท่านมีความพร้อม หรือมีวิธีการในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนอย่างไร 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

2. ด้านผู้รับการถ่ายทอด       
2.1 ท่านคิดว่าในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญ
กับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

2.2 ท่านคิดว่าคนรุ่นใหม่จะสามารถน าความรู้ 
จากการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การพัฒนา
ให้เป็นอาชีพท่ียั่งยืนได้หรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. ด้านสภาพแวดล้อม       
3.1 ท่านคิดว่าในด้านกระบวนการผลิต 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีท าอยู่ส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมหรือไม่ อย่างไร เช่น  
ขาดเทคโนโลยีช่วยในการบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

-1 0 0 -1 -0.33 ปรับปรุง 

3.2 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 

1 0 0 1 0.33 ปรับปรุง 

4. ด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์       
 4.1 ท่านได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน

ใดหรือไม่ อย่างไร 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ท่านสามารถจัดหาได้
จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหรือไม ่

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

5. ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
5.1 ท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

5.2 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนากับหน่วยงานภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค. 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 
1. อาจารย์ ดร.วรฉัตร  วริวรรณ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

3. อาจารย์พึงรัก  ริยะขัน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ภาคผนวก ง. 

เอกสารเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง 
บทบาทผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ต าบลโคกม่ังงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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เอกสารเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมการจักสาน  
1. นายประเสริฐ  บุญเก้ือ 
2. นางอารมณ์  ทาริน 
3. นายถนอม  ขอดค า 
4. นายทอง  รอนยุทธ 
5. นายชัยวัฒน์  ธงภักดิ ์
6. นายสุข  คองพวก 

หมู่ 2 บ้านโคกมั่งงอย 
หมู่ 3 บ้านโคกมั่งงอย 
หมู่ 3 บ้านโคกมั่งงอย 
หมู่ 10 บ้านโคกมั่งงอย 
หมู่ 4 บ้านหนองโน 
หมู่ 12 บ้านหนองโน 

 
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้า 

1. นางตุ้มทอง  นาคค า 
2. นางทองแวว  ต่อชีพ 
3. นางสายทอง  กิ่งสุวรรณ์ 
4. นางสมัย  ประยูรหาญ 

หมู่ 2 บ้านโคกมั่งงอย 
หมู่ 10 บ้านโคกมั่งงอย 
หมู่ 4 บ้านหนองโน 
หมู่ 12 บ้านหนองโน 

 
ผู้น าชุมชน 

1. นายพนิิจ  ไสยาสน ์
2. นางทอง  ต่อติด 
3. นายวิเชียร  อุดมทรัพย ์
4. นายณัฐพล  ค าหว่าน 
5. นายภูวเนศ  ทวทีรัพย ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 
ก านันต าบลโคกมั่งงอย 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ 10 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 

 
คณะผู้วิจัย 

นางสาวโชติกา  สิงหาเทพ 
นางสาวธนิกานต์  ศรีจันทร ์
นางสาวเสาวนีย์  จันทสังข ์

หัวหน้าคณะวิจัย 
นักวิจัย 
นักวิจัย 

 
เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง 
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ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
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ค าน า 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง บทบาทผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จึงได้ท าการรวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชน จ านวน 10 ราย จาก 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) บ้านโคกมั่งงอย
(หมู่2)  2) บ้านโนนประดู่ (หมู่3)  3) บ้านหนองโน (หมู่4)  4) บ้านหนองโน (หมู่12)  และ 5) บ้านโคกมั่งงอย
(หมู่10) โดยได้รับรวมร่วมมือจากตัวแทนผู้สูงอายุ และผู้น าชุมชนเป็นอย่างดีในการถ่ายทอดองค์ความรู้  
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา น ามาสู่การรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลโคกมั่งงอย เพ่ือให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาเกิดความยั่งยืน และน าไปเผยแพร่แก่
เยาวชน และผู้สนใจต่อไป 

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอน
สวรรค์จังหวัดชัยภูมิ จะเป็นประโยชน์และน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 

ในท้ายที่สุดนี้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้แทนผู้สูงอายุทุกท่าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 3  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12  และก านันต าบลโคกมั่งงอย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ในการถ่ายทอดความรู้ ให้ข้อมูล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
 คณะผู้วิจัย 
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สารบัญ 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการจักสาน 

หัตถกรรมเครื่องจักสานนับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอ 
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
งานจักสานหรือเครื่องจักสานเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน และ  
ยังแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดของคนในชุมชน ในการใช้ความสามารถมาสู่การประยุกต์วัสดุจากไม้ไผ่
มาท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต หัตถกรรมเครื่องจักสาน 
ในต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการพัฒนาตามยุคสมัย โดยอาศัยการถ่ายทอดจาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง และเกิดจากการเรียนรู้จากการพบเห็นได้ในชุมชน ซึ่งอาศัยวิธีการฝึกหัดและ
บอกเล่า 

ในปัจจุบัน พบว่า หัตถกรรมเครื่องจักสานได้มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการผลิตให้
สอดคล้องกับยุคสมัย และเพ่ือช่วยให้เกิดความทนทาน ง่ายต่อการใช้งาน เช่น การท าไซดักปลา ได้มีการ
ประยุกต์น าลวดมาใช้เป็นส่วนประกอบของโครง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า หัตถกรรมเครื่องจักสานที่มี 
ในชุมชนต าบลโคกมั่งงอยนั้น ยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนได้เป็นอย่างดี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานที่พบในต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ได้แก่ กระติบข้าว มวยนึ่งข้าว กระด้ง ไซดักปลา เป็นต้น 
 
1.1 การจักสานกระติบข้าว 

กระติบข้าวเป็นภาชนะ
ส าหรับใช้บรรจุข้าวเหนียว ทุกพ้ืนที่ที่
รับประทานข้าวเหนียวโดยเฉพาะใน
ภาคอีสาน ซึ่งชาวอีสานนิยมบริโภค
ข้าวเหนียว 
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท ากระติบข้าว 
1. ไม้ไผ่บ้าน 
2. หวาย 
3. ด้ายไนล่อน 
4. เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่ 
5. มีดโต้ 
6. ก้านตาล 
7. กระป๋องปี๊บ 

 

ขั้นตอนการสานกระติบข้าว 

1. น าปล้องไม้ไผ่มาตัดหัวท้ายเอาข้อออกความยาวประมาณ 40 เซนติเมตร แล้วน ามาผ่าท าเป็นส้น
ตอกกว้างประมาณ 2-3 ม.ม. ขูดให้เรียบและบาง เพ่ือความคงทนและสวยงาม 

2. น าเส้นตอกที่ได้มาสานเป็นรูปร่างกระติบข้าว ด้วยลวดลายการสานที่เรียกว่าลายสอง และลาย
สาม ซึ่งลวดลายด้านนอกของกระติบข้าวจะสานด้วยลายที่เรียกว่าลายสอง ส่วนลวดลายด้านในสานด้วย
ลวดลายที่เรียกว่าลายสาม (ลายกุ๊บ) 

3. ขั้นตอนการท าฝาปิด จะใช้ตอกท่ีมีความกว้างประมาณ 1 นิ้ว สานเป็นลายขัด และลายตามะกอก 

4. น าฝาปิดหัวท้ายมาตัดเป็นวงกลม แล้วน ามาประกอบเข้าท่ีปลายทั้งสองข้าง 

5. น าเส้นหวายที่เตรียมไว้เหลาเป็นเส้นเล็กๆ และน ามาสานลายจูงนาง ท าเป็นลวดลายขอบของฝา
กระติบข้าว เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม (ลวดลายจูงนางที่ปรากฎบนฝากระติบเป็นขั้นตอนที่ท าเพ่ือความ
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของการท ากระติบข้าวของชุมชนต าบลโคกม่ังงอย) 

 

 

 

 

 

 

6. น าก้านตาลที่ม้วนไว้มาเย็บติดกับส่วนที่เป็นตัวกระติบข้าว 

7. น ากระติบข้าวที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปรมควันจากฟางข้าว โดยน ากระติบข้าวบรรจุลง
ไปในกระป๋องปี๊บเจาะรู แล้วรมควัน เพ่ือกันแมลงเจาะ และเพ่ือความสวยงาม 

8. เจาะรูที่เชิงกระติบข้าว ด้วยเหล็กแหลม 2 รู ให้ตรงข้ามกัน แล้วท าหูที่ฝาด้านบน ตรงกับรู 
ที่เจาะเชิงไว้ แล้วใช้ด้ายไนล่อนสอดเข้าไปท าเป็นสายสะพาย 
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1.2 การจักสานมวยนึ่งข้าว  
มวย เป็นภาชนะส าหรับใช้นึ่งข้าวเหนียวท ามาจากไม้ไผ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัสดุอุปกรณ์การจักสานมวยนึ่งข้าว 

1. ไม้ไผ่บ้าน 
2. มีดโต้ 
3. เชือกไนล่อน 
4. เข็มขนาดใหญ ่
5. ตาข่ายไนล่อน 

วิธีท า 

1. น าล าไม้ไผ่ความยาวประมาณ 30-35 เซนติเมตร ผ่าออกเป็นซีกกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร 
แล้วเหลาปลายข้างหนึ่งให้มีความเรียว แล้วน ามาจักตอกสานเป็นเส้น 

2. ไม้ท าขอบใช้ไม้ส่วนปลายที่ตัดเป็นท่อนๆ ท่อน ส าหรับท าเป็นขอบบนและขอบล่าง   มีความ
กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร น ามาเหลาให้เรียบ ขอบบนความยาวประมาณ 100-110 เซนติเมตร ส าหรับ
ขอบล่างยาวประมาณ 50 เซนติเมตร 

3. น าตอกที่ได้มาข้ึนโครงสาน โดยลวดลายที่ใช้สานใช้
ลวดลายที่เรียกว่าลายสองยืน 

4. หลังจากท่ีสานได้ขนาดตามต้องการให้น าปลายทั้ง
สองด้านมาประสานกัน 

5. น ามวยที่สานประกบกันแล้วมาใส่ขอบ 

6. และสานก้นมวยตามรูป แล้วน ามาเย็บติดกับตัวมวย 
                                               ลายใยแมงมุม 
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1.3 การจักสานกระด้ง  

กระด้ง เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท ามาจากไม้ไผ่ ใช้ล่อนข้าว ตากเมล็ดพันธ์ต่างๆ ตากปลาแห้ง 
เป็นต้น 

 
 
 

วัสดุอุปกรณ์การจักสานกระด้ง 
1. ไม้ไผ่บ้าน 
2. มีดโต้ 
3. เชือกไนล่อน 
4. มีดเหลาตอก 
5. เข็มใหญ่ 

 
 
วิธีการสานกระด้ง 

1. ตัดไม้ไผ่ที่มีความยาวประมาณ 80 เซนติเมตร 

2. เหลาไม้ไผ่ให้แบน มีความกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร 

3. จัดวางรูปแบบการสานที่เรียกว่าลายสอง โดยน าตอกมาวางเรียงกัน 7 เส้น แล้วสานขัดกันเป็น
ลายสอง   

4. เริ่มสานไปจนได้ขนาดตามต้องการ 

5. เตรียมขอบกระด้ง โดยใช้ไม้ไผ่ที่มีความหนามาดัดให้เป็นวงกลม 

6. น าไผ่ที่สานเสร็จแล้วมาประกอบเข้ารูปกับขอบกระด้ง 
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1.4 การจักสานไซดักปลา 

 ไซ เป็นเครื่องมือดักจับ
สัตว์น้ า ใช้ดักจับปลาในแหล่งน้ า
ที่ไม่ลึก มักใช้ดักปลาในแหล่งน้ า
ไหลและเป็นการเปิดช่องระบาย
น้ าเข้าออกตามคันนา เป็นต้น 
 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สานไซดักปลา 

1. ไม้ไผ่ 
2. มีดโต้ 
3. เชือกไนล่อน 
4. ลวด (ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม) 

 
วิธีการสานไซดักปลา 

1. น าไม้ไผ่ที่มีความยาวประมาณ 3-4 ปล้องไผ่ มาเหลาเป็นเส้นตอกให้เล็กเป็นเส้นกลม 

2. น าเส้นตอกที่ได้มามัดปลายด้านหนึ่งรวมกัน  

3. น าเส้นตอกอีกส่วนหนึ่งสานขวางสลับกันไปตั้งแต่ด้านล่าง และผู้สานจะต้องบังคับรูปทรงป่อง
แคบตามลักษณะของการใช้งาน 

4. บริเวณตรงกลางค่อนไปทางปลายจะเจาะใส่งาอีกด้านละช่อง เพ่ือให้เป็นส่วนที่ปลาวิ่งเข้าและ
น าออก 
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2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมการทอผ้า 

หัตถกรรมการทอผ้านับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง และมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนใน
ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันพบว่า การทอผ้าได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของลวดลายตาม
ความนิยมของผู้ใช้ และมีความสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  

นอกจากการทอผ้าจะบ่งชี้ได้ถึงวิถีชีวิตและการถ่ายทอดกันมาแต่โบราณแล้ว ยังสามารถท าให้
ผู้สูงอายุในชุมชนมีรายได้เสริมจากการทอผ้า และได้รับความนิยมจากผู้ใช้เป็น อย่างดี 
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 ลวดลายของผ้าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนที่ได้รับสืบทอดกันมา นั่นคือลวดลายที่มีมาแต่
โบราณ และลวดลายที่มีการคิดค้น ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ ดังปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง 

1. ลวดลายดั้งเดิม   

   ลายมัดหมี่สี่ล าแอว 
 
 
                 ลายมัดหมี่โครงห้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายมัดหมี่ร่ายบันไดลิง 
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2.  ลวดลายประยุกต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรียกว่าลายมัดหมี่เงี่ยง 
 

ลายมัดหมี่นาค 

ลายมัดหมี่ข้ันตะขอ 
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วัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า 

1. กี่หรือหูก เป็นอุปกรณ์ในการทอผ้าให้เป็นผืนตามลวดลายที่ต้องการ 

2. ฟันหวีหรือฟืม มีลักษณะเป็นกรอบท าจากไม้ภายในเป็นซี่ถี่ๆ คล้ายหวี แต่ละเส้นจะใช้เส้นด้วย
ยืนสอด เข้าไปในช่องแต่ละเส้นเรียงล าดับตามความกว้างของหน้าผ้า จัดเส้นยืนให้อยู่ห่างกันตามความ
ละเอียดของผ้า (อุปกรณ์ชนิดนี้ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นโลหะแทนไม้เพ่ือความทนทานต่อการ
ใช้งาน) 

3. ตะกอหรือเขา มีลักษณะเป็นกรอบไม้ หรือโครงเหล็ก ภายในท าด้วยลวด หรือซี่โลหะเล็กๆ มีรู
ตรงกลางส าหรับร้อยด้ายยืนปกติมี 2 ชุด ถ้าเพ่ิมตะกอมากขึ้นจะสามารถสลับลายได้มากข้ึน 

4. ไม้ไขว้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเส้นได้ให้เป็นระเบียบ 

ลายมัดหมี่ศิลา
มณี 

ลายมัดหมี่ละม่ัง  

หรือ 

ลายมัดหมี่ม่ังงอย 
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5. ไม้ค้ า เป็นไม้ที่สอดด้ายเส้นยืน เพ่ือท าให้เกิดลวดลายในการทอด้วยเทคนิคพิเศษ 

6. ไม้หาบหูก ใช้ประโยชน์ในการดึงด้ายให้ตึง 

7. ไม้ดาบหรือไม้หลาบ ใช้สอดผ่านด้ายยืน แล้วพลิกขึ้นท าให้เกิดช่องว่างให้กระสวยพุ่งผ่าน 

8. ไม้แป้นกี่ ที่นั่งของผู้ทอ บางแห่งใช้ไม้แผ่น บางแห่งใช้ไม้ไผ่สอดด้วยแผ่นไม้ที่ใช้รองนั่ง 

9. เชือกเขา ใช้ดึงเขากับไม้หางหูกให้ตึง 

10. แกนม้วนผ้า เป็นแกนที่อยู่ตรงกันข้ามกับแกนม้วนด้ายยืน ใช้ม้วนผ้าที่ทอเสร็จแล้ว 
 

ขั้นตอนการทอผ้า 

1. สืบหูกหรือสืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน และร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าในตะกอแต่
ละชุดและฟันหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่ง ปรับความตึงหย่อนให้
พอเหมาะ กรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นด้ายพุ่ง 

2. เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอ เส้นด้ายยืนชุดที่ 1 จะถูกแยกออก และเกิดช่องว่าง 
สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่านสลับตะกอชุดที่ 1 ยกตะกอชุดที่ 2 สอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ ท าสลับกันไปเรื่อยๆ 

3. การกระทบฟันหวี (ฟืม) เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะกระทบฟันหวี เพ่ือให้ด้ายพุ่งแนบ
ติดกัน ได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา  

4. การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้า โดยผ่อนแกน
ด้ายยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ 
 
เทคนิคพิเศษการทอผ้ามัดหม่ี 

 ส าหรับเทคนิคการทอผ้ามัดหมี่มีกรรมวิธีการทอผ้าที่ใช้เทคนิคการมัดและการย้อม โดยเริ่มจาก
การน าเส้นด้ายหรือไหมมาย้อมสี แล้วมัดบริเวณท่ีต้องการเก็บไว้ เมื่อน าไปย้อมสีอ่ืน จะได้ไม่ติดสี โดยย้อม
เรียบล าดับจากสีอ่อนไปหาสีเข้มจนครบตามลวดลายที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงน าด้ายกรอเข้าหลอด
ตามล าดับ แล้วน าไปทอจะเกิดลวดลายบนผืนผ้าที่มีลักษณะคลาดเคลื่อน เหลื่อมล้ าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของการมัดหมี่ การทอผ้าชนิดนี้ต้องอาศัยความช านาญในการมัดย้อมและทอ  

 ในปัจจุบันการมัดย้อมจะพัฒนาไปตามลวดลายที่มีการประยุกต์ขึ้นมาใหม่ เช่น เมื่อผู้ทอต้องการ
ลวดลายที่พบเห็นจากผ้าในท้องตลาด ผู้ทอจ าน าลวดลายดังกล่าวมาแกะลายเพ่ือดูว่าจะต้องย้อมสีอย่างไร
เพ่ือให้ได้ลวดลายตามตัวอย่างท่ีต้องการ 

สีที่ใช้ย้อมในปัจจุบันใช้สีเคมีในการย้อม เนื่องจากสีของสีเคมีมีความสดกว่าสีธรรมชาติ   อีกท้ังหา
ซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป 

 

 


